
A közvélemény tájékoztatása, a fenntartható-
ság, az energiafelhasználás áll 2011/2012-es
szemeszter középpontjában is.

Szeptember 1-jétõl a Csobánka téri járó-
beteg-szakrendelõben hematológiai bel-
gyógyászati rendelés indul.

Az idén Óbuda Sportolója-díjat kapott
Tóth Tamás Európa-bajnok lett konti-
nens rekorddal a berlini világversenyen.29

Tóth Tamás Európa-bajnok kontinens rekorddal
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Hematológiai belgyógyászati rendelés indul

Programajánló 
a 17-18. oldalon 

A 134-es busszal is el-
érhetõ 2009 nyará-

tól a Margit-sziget. A
BKV a módosított menet-
rendet eredetileg a Margit
híd felújítása idõtarta-

mára készítette. A lakos-
sági jelzések azonban azt
mutatják, az utasok vég-
legesítenék a 134-es ide-
iglenesnek szánt útvona-
lát. CIKK A 4. OLDALON

Ingyenes 
egészségügyi szûrés
Az Óbudai Egyetemen
ingyenes egészségügyi
szûrést rendeznek szep-
tember 9-én. Az ingye-
nességhez csupán a jel-
szót kell tudni.

TUDNIVALÓK A 9. OLDALON

Körforgalom épül a Remetehegyi-
Kolostor út keresztezõdésében

„Korszerû lakás 1960: az
Óbudai Kísérleti Lakótelep
története” címû kiállítás
október 1-jén nyílik a BTM
Kiscelli Múzeumában (Kis-
celli utca 108.).

Célja többek között a
lakótelep egyes

épületeinek, korabeli la-
kásainak és belsõ terei-
nek, valamint lakóinak
bemutatása eredeti doku-
mentumok, építészeti
tervek, fényképek, hang-
felvételek segítségével. 

A november 30-ig
nyitva tartó kiállítás más
szempontból is egyedül-
álló. Leglátványosabb
eleme az az 1:1 élet-
nagyságú méretben lát-
ható típuslakás, mely a
múzeum templomteré-
ben kap helyet. A típus-
lakás rekonstrukcióját
nyújtja a „múlt”-nak. A
tárgyegyüttesek révén a
‘60-as évek miliõje,
életérzése elevenedik
meg. 

RÉSZLETEK A 7. OLDALON

Korszerû lakás 
a ‘60-as évekbõl

Járjon a 134-es továbbra is
a Margitszigetre?

Tájékoztatjuk a gépjár-
mû tulajdonosokat, hogy
augusztus 15-tõl a Re-
metehegyi út-Kolostor
út keresztezõdésében
elkezdõdtek a tervezett
körforgalom építési
munkálatai, ezért a cso-
mópontban forgalom-
korlátozásokra kell szá-
mítani. 

A tervek szerint a
szeptemberi isko-

lakezdésre a körforga-
lom kialakítása elké-
szül. A második ütem a
gyalogátkelõhelyek lé-
tesítésével jövõre való-
sítható meg. A körfor-
galom építésével a ke-
rület közlekedési hely-
zete jelentõsen javul,
nõ a keresztezõdés for-
galombiztonsága.FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat

Közlemény
Megszûnik a vagyonhasznosítási osztály

Az önkormányzat vagyongazdálkodási és vagyonkezelési tevékenységének
szervezeti átalakítása miatt a polgármesteri hivatal vagyonhasznosítási
osztálya 2011. augusztus 31-ével megszûnik. Az osztályon végzett feladato-
kat 2011. szeptember 1-jétõl az alábbiakban részletezettek szerint látják el.
Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.-hez kerül:
• a lakások, helyiségek, telkek, intézményi ingatlanok értékesítési elõkészítése,

bonyolítása;
• a kül- és belterületi telekingatlanok, valamint a nyugdíjasházi lakások bérbe-

adása;
• az önkormányzati lakáscserékhez kapcsolódó teljes ügyintézés;
• bérleti jog pénzbeli térítés ellenében történõ megszüntetése iránti kérelmek

kezelése;
• a tartási szerzõdésekkel kapcsolatos ügyintézés;
• az önkormányzattól részletre vásárolt ingatlanok esetében vételárhátralék fennál-

lásáig a tulajdonjog átruházáshoz, újabb megterheléshez való hozzájárulás meg-
adására irányuló kérelmek elbírálása;

• a társasházi alapító okirat módosítások, azok ellenõrzése;
• a békásmegyeri és a Kolosy téri piac üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása.
A polgármesteri hivatal fõépítészi és várostervezési irodájához kerül:
• a tulajdonosi hozzájárulások megadására irányuló kérelmek kezelése;
• a közterületeket érintõ szabályozásokkal, telekalakításokkal kapcsolatos ügyintézés;
• a társasház felújítási, életveszély elhárítási és a zöldfelület gondozási pályá-

zatok bonyolítása.
A vagyonkataszteri csoport a polgármesteri hivatal pénzügyi és gazdálkodá-
si fõosztály irányítása alatt mûködik tovább.
A kérelmek kezelésében a polgármesteri hivatal érintett szervezeti egységei,
valamint az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. munkatársai továbbra is állnak szíves
rendelkezésükre a megszokott félfogadási idõben.

Bús Balázs
polgármester

* * *
Nem lesz ügyfélfogadás a vagyonhasznosítási osztályon

Tájékoztatjuk önöket, hogy a vagyonhasznosítási osztályon augusztus 29-én
és augusztus 31-én nincs ügyfélfogadás!
Az írásbeli kérelmeket a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (1033
Bp., Harrer Pál utca 2.) lehet leadni.

A Bárczi Géza Általános Iskola az
Új Magyarország Fejlesztési Terv
TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0031 pá-
lyázatán, „Tehetséggondozás Bé-
kásmegyeren” címmel jelentõs
támogatást nyert. 

A projekt célja a fi-
atal tehetségek

kibontakozását ösz-
tönzõ támogató rend-
szerek kidolgozása, az
iskolai tehetséggondo-
zás feltételrendszeré-
nek fejlesztése, a pe-
dagógusok szakmai-
módszertani felkészí-
tése és új tehetséggon-
dozási tevékenységek
és programok (például
tanulmányi verse-
nyek) kidolgozása. A
Bárczi Géza Általá-

nos Iskola augusztus 25-én 9-
tõl 12 óráig „Szelek szár-
nyán” címmel pályázati záró
konferenciát szervez, melyre
várják a tehetséggondozás, te-
hetségfejlesztés iránt elkötele-
zett pedagógusokat, szülõket.

Pályázati zárókonferencia

Tehetséggondozás 
Békásmegyeren 

Újabb szakaszához érke-
zett a kerületi úthálózat
rekonstrukciója. A közel-
jövõben az alábbi helyszí-
neken várható az útburko-
lat javítása, cseréje:

Az önkormányzat vá-
rosüzemeltetési osz-

tálya augusztus 16-án az
alábbi utcákban rendelt
meg útjavítási munkákat:

Meggy utca, Újvár
utca, Szõlõ utca, Erdõ-
szél köz, Szõlõ köz,

Szõlõ utca, Perc utca,
Bársonyka utca.

Kisebb útjavítási
munkák: Hollós Korvin
Lajos utca, Szérûskert
utca, Pethe Ferenc tér,
Zúzmara utca, Hévízi út.

A Kálvin köz-Kisko-
rona utca református
templom elõtti murvás
parkoló javítása zúzalék
terítéssel.

A munkálatok befeje-
zésének várható idõ-
pontja: szeptember 20.

Újabb útjavítási munkák

A polgármesteri hivatal általános ügyfélfogadási
rendje: hétfõn: 14-18 óráig. Kedden: nincs. Szerdán:
8-16.30 óráig. Csütörtökön: 8-13 óráig. Pénteken:
nincs.
Az igazgatási fõosztály okmányiroda és ügyfélszolgá-
lati osztály ügyfélfogadási rendje:
Az ügyfélszolgálati iroda (az útlevél és parkolási iga-
zolványokkal kapcsolatos ügyek kivételével) nyitva
tartása: hétfõn: 8-18 óráig. Kedden: 8-18 óráig. Szer-
dán: 8-18 óráig. Csütörtökön: 8-18 óráig. Pénteken: 8-
12 óráig.
Az okmányiroda és a békásmegyeri okmányiroda, va-
lamint az útlevéllel és parkolási igazolványokkal kap-
csolatos ügyek ügyfélfogadási rendje: hétfõn: 10-18
óráig. Kedden: 8-14 óráig. Szerdán: 8-14 óráig. Csü-
törtökön: 8-14 óráig. Pénteken: 8-12 óráig.
A szociális-szolgáltató fõosztály ügyfélszolgálati iro-
dájának ügyfélfogadási rendje: hétfõn: 9-18 óráig.
Kedden: 8-16.30 óráig. Szerdán: 8-16.30 óráig. Csü-
törtökön: 8-16.30 óráig. Pénteken: 8-12.30 óráig.

Ügyfélfogadás a hivatalban
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Lakossági bejelentések, panaszok teljes körû
ügyintézésére, ötletek fogadására ügyfélkap-
csolati iroda nyílt az óbudai Városházán.
Az önkormányzat hatáskörébe tartozó, a kerület veze-
tésének címzett bejelentésekkel, panaszokkal, ötletek-
kel személyesen a polgármesteri hivatalban, a Fõ tér
3., I. emelet 36. számú irodában várják az ügyfeleket
félfogadási idõben, hétfõn 14-tól 18, szerdán 8-tól
16.30, csütörtökön 8-tól 13 óráig. Az ügyfélkapcsolati
iroda elérhetõ telefonon a 437-8961-es, a 437-8962-es,
a 437-8963-as számon vagy faxon (437-8987), vala-
mint az önkormányzat honlapján e-mailen az ötletládán
(www.obuda.hu/otletlada), illetve a panaszládán ke-
resztül (www.obuda.hu/ panaszlada) is.

Ügyfélkapcsolati iroda a Városházán

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Az Óbudai Egyetem kezde-
ményezése nyomán Óbuda-
Békásmegyer Önkormány-
zata és az egyetem között -
Prof. Dr. Rudas Imre, az in-
tézmény rektora és Bús
Balázs polgármester alá-
írásával - környezetvéde-
lemi együttmûködési meg-
állapodás jött létre.

A partnerek számára
kiemelt jelentõség-

gel bír a környezettuda-
tosság és fenntartható-
ság eszméjének terjesz-
tése, a jövõ generációja
gondolkodásának ez irá-
nyú alakítása, gyakorlati
ismereteinek gazdagítá-
sa, így az egyetem és az
önkormányzat közösen
megalapította az Óbudai
Zöld Szabadegyetemet,
ahol havi egy alkalom-
mal olyan témák kerül-
nek elõadásra, melyek a
környezettudatos ener-
giatermelés és -fel-
használás elõmozdítását
segítik elõ.

A 2010/2011-es sikeres
szemeszter után a
2011/2012-es év fókuszá-
ban továbbra is a közvé-
lemény tájékoztatása, a
fenntarthatóság és az
energiafelhasználás áll.
Az elmúlt évad elhang-
zott elõadásai a http://
zoldegyetem.obuda.hu/ca
tegory/elhangzott-eload-
asok/ weboldalon tekint-
hetõk meg.

A 2011 õszére tervezett
témák között szerepel
Juvancz Zoltán elõadásá-
ban az ivóvíz ellátás,
Óbuda vízrajza, a Duna
állapota és lehetõségei. A
hulladékgazdálkodás
(kezelési technológiák,
újrahasznosítás), a ház-
tartási kiserõmûvek (nap-
elemek csatlakoztatása a
hálózatra) témáját Pénzes
László járja körül az
ELMÛ képviseletében.
Ezt követõen Kádár Pé-
ter, az Óbudai Egyetem
docense a mikroCHP-
ekrõl tart elõadást, az or-

ganikus építészet témáját
pedig Nemcsics Ákos, az
egyetem tanára és Ónodi
Gábor (SZITE) dolgozza
fel.

2012 tavaszának ter-
vezett témái az energia
tanúsítvány, a zöld iroda
(Green office), a köz-
épületek energiaellátása,
valamint az Óbudai
Egyetem megújuló ener-
gia-központja.

Kemény Krisztinától (Fi-
desz-KDNP), a kulturális,
civil és kisebbségi bizott-
ság elnökétõl arról érdek-
lõdtünk, mely témákkal
foglalkoznak az év máso-
dik felében? 

- A szakbizottság
munkaterve alapján au-
gusztusban készítjük elõ
a második félévre vonat-
kozó civil mûködési pá-
lyázat kiírását, illetve ja-
vaslatot teszünk a testü-
letnek az Év Civil Szer-
vezete Díj odaítélésére.
Napirendi pontként sze-
repel még a negyedik
Civil és Nemzetiségi
Nap programjainak is-
mertetése. Elõrelátható-
an novemberben vizs-
gálja felül a bizottság a
közmûvelõdési cselek-
vési tervet. Elõkészítjük
a közmûvelõdési megál-
lapodást az Óbuda
Hegyvidékiek Egyesü-
letével a Táborhegyi

Népház mûködtetésére,
valamint aktualizáljuk
az együttmûködési meg-
állapodást az Aquincum
Baráti Körrel. Ebben a
hónapban bíráljuk majd
el a civil mûködési pá-

lyázatra beérkezõ anya-
gokat is. Októberre ké-
szül el az idei Óbudai
Nyárról szóló beszámo-
ló, és tájékoztató lesz az
adventi rendezvényso-
rozat elõkészületeirõl. 

Decemberben már a
következõ évre összpon-
tosítunk. Ekkor készít-
jük elõ az Óbuda Kultú-
rájáért Díj 2012 pályáza-
ti kiírást, illetve tárgyal-
juk az Óbudai Kulturális
Központ üzleti tervét.
Terveink közt szerepel
még a közszolgálati
megállapodás megköté-
se a 2012. évre az Óbu-
dai Danubia Zenekar
Nonprofit Kft.-vel.

Sz. Cs.

Szakbizottsági munkaterv

Ismét pályázhatnak
a civil szervezetek

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata levelezõlistát
üzemeltet a kerületben
mûködõ civil szervezetek
számára. Az önkormány-
zat által végzett napi pályá-
zatfigyelés keretén belül
felajánljuk, hogy részükre
folyamatos tájékoztatást
nyújtunk elektronikus leve-
lezõ rendszerünkön ke-
resztül a különbözõ pályá-
zati lehetõségekrõl és a ci-
vil szervezeteket érintõ
egyéb hasznos informáci-
ókról.Ha igénylik az önkor-
mányzat szolgáltatását,
ezt szíveskedjenek jelezni
Locskainé Radnai Írisz ifjú-
sági, civil és esélyegyenlõ-
ségi referensnél, a rad-
nai.irisz @obuda.hu e-
mail címen.

Levelezõlista 

KOSZORÚZÁS A 100 ÉVE SZÜLETETT BIBÓ ISTVÁN SÍRJÁNÁL. A XX. század egyik legnagyobb ma-
gyar demokratikus gondolkodója 100 éve, 1911. augusztus 7-én született Budapesten. Theisz
Bálint alpolgármester koszorút helyezett el Bibó István sírjánál az Óbudai Temetõben

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Új évad az Óbudai Zöld Szabadegyetemen
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Beruházás – Közlekedés

A Margit híd felújításának
kezdetén, 2009 augusztu-
sában lezárták a margitszi-
geti kishidat (felhajtót). A
26-os autóbusz vonala rö-
vidült, a Buda irányú kap-
csolat ettõl az idõponttól a
tulajdonos Fõpolgármeste-
ri Hivatal döntése alapján
a 134-es autóbusz vonalá-
nak meghosszabbításával
jött létre.

A Margit híd felújítása
idején a 134-es busz

Békásmegyer felõl érkez-
ve felhajt az Árpád hídra
(a Szentlélek teret fent a
hídon érinti), és a szigeten
végighaladva a Centenári-
umi emlékmûig közleke-
dik. A szigetre minden
reggel 8 órától az esti
üzemzárásig közlekedik
az autóbusz, azonban kora
reggel és a reggeli csúcs-
idõszakban 134Ajelzéssel
csak a Szentlélek térig jár.
A módosított menetrendet

eredetileg csak a felújítás
idejére szánták. Lakossági
jelzések azonban azt mu-
tatják: sokan szeretnék, ha
a Margitsziget a munkála-
tok befejezése után is elér-
hetõ lenne ezen a módon a
tömegközlekedéssel uta-
zók számára.

A BKV álláspontja
szerint a szigeten a járat
kihasználtsága mérsé-
kelt, az önkormányzat-
hoz azonban érkeztek
jelzések arról, hogy a
szigeti járatot továbbra
is igényelnék a 134-es
vonalán közlekedõk.

A BKV közlése sze-
rint a 134-es busz jövõ-
beli útvonalával kapcso-
latban még folynak a
szakmai egyeztetések, a
végsõ döntéshez a III.
kerületi önkormányzat
álláspontját is várják. 

Az utasok jelezhetik
észrevételeiket közvet-
lenül a BKV-nak az
ugyfelszolgalat@bkv.hu
címen, illetve telefonon
a 258-4636-os számon,
de www.obuda.hu hon-
lapon is. Az ide érkezett
véleményeket, és a sza-
vazás eredményét to-
vábbítják a közlekedési
központnak.

Járjon a 134-es továbbra is a Margitszigetre?

A Margit híd felújítása
újabb állomásához érke-
zett: az átkelõ Margitszi-
getre vezetõ szárnyhídjá-
nak próbaterhelését is el-
végezték augusztus 9-én. 

A kivitelezõ Mh 2009
konzorcium 19 óra

és hajnali 1 óra között
nyolc 26 tonnás teherau-
tót küldött a szárnyhíd-
ra, s a Budapesti Mûsza-
ki és Gazdaságtudomá-

nyi Egyetem szakértõi-
vel azt vizsgálta, mi tör-
ténik a hídszerkezettel. 

Úgynevezett nyúlás-
mérõ bélyegek segítsé-
gével mérték, hogy a
szerkezetnek mekkora a
lehajlása, illetve mekko-
ra feszültség keletkezik
bizonyos pontjain. 

A Margit híd felújítá-
sa 2009. augusztus 21-
én kezdõdött el. A mint-
egy másfél évig tartó re-

konstrukció során felújí-
tották az úttestet, a villa-
mosvágányokat, kicse-
rélték a pálya- és híd-
szerkezet elemeit, kiszé-
lesítették és megemelték
a hidat. A Nemzeti Köz-
lekedési Hatóság tavaly
november 15-én adta
hozzájárulását a híd ide-
iglenes forgalomba he-
lyezéséhez. A mûemléki
felújítás még tart.

Súlypróba a szárnyhídon

Véleményezhetõ övezeti terv módosítás
Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti az érin-
tetteket, hogy 2011. augusztus 10-e és szeptember
12-e között a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati
irodáján (Harrer Pál utca 2.), és ügyfélfogadási idõ-
ben a hivatal épületében a fõépítészi  és városterve-
zési irodán (Hídfõ utca 18.) a 32/2001. (XI. 30.) rende-
lettel jóváhagyott Óbuda-Békásmegyer Városren-
dezési és Építési Szabályzat (ÓBVSZ) 2. sz. mel-
léklet övezeti tervének módosítására vonatkozó
rendelettervezet megtekinthetõ és véleményezhetõ.

Bús Balázs
polgármester

F elmérések szerint
száz utasból mind-

össze négyet büntettek
meg az ellenõrök június-
ban. Ez a kedvezõ arány
annak köszönhetõ, hogy
sokakat visszatart a blic-
celéstõl, ha a BKV-ellen-
õrök közterület-felügye-
lõkkel együtt járják a bu-
szokat, villamosokat és
trolikat. Júliusban 13 utas
azonban még a közterü-
leteseknek sem volt haj-
landó igazolni magát,

úgyhogy kénytelenek
voltak rendõrt hívni. Je-
lenleg 50 közterület-fel-
ügyelõ segíti az ellenõrök
munkáját. Az ellenõrök
egyébként leszállítják
azokat a hajléktalanokat
is a jármûvekrõl, akik za-
varják mások kényelmét,
tehát büdösek, koszosak
vagy hangoskodnak. Ép-
pen ezért érezhetõen ke-
vesebb hajléktalannal ta-
lálkozunk a buszokon és
a villamosokon.  

AMÁV-START Zrt.
Google-térképalapú

utastájékoztató szolgálta-
tást vezetett be. A
www.elvira.hu oldalon
elérhetõ információkból
megtudhatjuk, hogy me-
lyik vonat hol tartózkodik
éppen, illetve mennyit
késik a menetrendhez ké-
pest. A MÁV a vonato-

kon tartózkodó kalauzo-
kat is értesíti SMS-ben a
késésekrõl, úgyhogy az
utasok hozzájuk is fordul-
hatnak segítségért. 

A MÁV azt ígéri, a ké-
sõbbiekben továbbfej-
leszti ezt a szolgáltatást,
mégpedig úgy, hogy a ké-
sések okairól is tájékoz-
tatja az utazóközönséget. 

Jóval kevesebb a bliccelõ

Vonatinfo az interneten

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Országgyûlési 
képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgár-
mester és országgyûlé-
si képviselõ (4. számú
egyéni választókerület)
elõzetes bejelentkezés
alapján tartja fogadó-
óráját. További informá-
cióért hívja a polgár-
mesteri titkárságot a
437-8696-os telefon-
számon.
• Menczer Erzsébet (3.
számú egyéni választó-
kerület) országgyûlési
és önkormányzati kép-
viselõ augusztusban
nem tart fogadóórát. A
következõ fogadóóra
szeptember 1-jén lesz.
A fogadóórára a Fidesz
iroda telefonszámán
(367-8791) lehet beje-
lentkezni.

Fogadóóra szünet
Nyári szünet miatt nem
tartanak fogadóórát au-
gusztusban a Fidesz-
KDNP-frakció önkor-
mányzati képviselõi.

Elektronikus levelezési lista
kerületi vállalkozóknak

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kerületi vál-
lalkozók részére elektronikus levelezési listát mû-
ködtet, melyen keresztül e-mailben értesülhetnek
az õket érintõ aktuális országos pályázatokról.
Amennyiben szeretne rákerülni erre a listára és ér-
tesülni a friss pályázati lehetõségekrõl, írjon a kö-
vetkezõ e-mail címre: kiss.nikolett@obuda.hu,
tel.: 437-8601.

Egész napos strand-buli-
val hívta fel a III. kerületi-
ek figyelmét a Csillaghe-
gyi Polgári Kör a helyi
strand nyújtotta lehetõsé-
gekre augusztus 12-én. Az
eseményrõl Laukonidesz
Lilla (Fidesz-KDNP) önkor-
mányzati képviselõ, civil
kapcsolati tanácsnok szá-
molt be lapunknak.

Aszervezõk a látoga-
tókat kedvezmé-

nyes belépõvel, sportbe-
mutatókkal, a legkisebbe-
ket lufi-szobrászattal,
gyermekmûsorral várták.

A sportolni vágyók dél-
után úszóversenyen mér-
hették össze tudásukat,
melyet Gyepes Lajos, a
Római Sport Egyesület
úszóedzõje és fia, Gyepes
Ádám vezényelt le. 

- A rendezvény, me-
lyet az önkormányzat is

támogatott, ismét jó pél-
da volt arra, hogy a ke-
rületünkben mûködõ ci-
vil szervezetek összefo-
gásával számtalan hi-
ánypótló program való-
sulhat meg - tette hozzá
Laukonidesz Lilla.

Sz. Cs. 

Civil összefogás a Csillaghegyi strandért

A múlt évben a Kelta utcai
Mosolygó Óvoda épületé-
ben mûködõ Kalóztanya in-
gyenes játszóház új helyszí-
nen, a Medgyessy Ferenc
utca 2-4. szám alatt nyitot-
ta meg idén nyáron kapuit.
A játszóház 2010 április óta
mûködött elsõ helyén egye-
sületi formában.

Az ingyenes, egész
délután látogatható

játszóház kézmûves- és
sportfoglalkozásaival
egyre nagyobb népszerû-
ségre tesz szert a lakótele-
pi gyerekek között. A két
állandó dolgozó, Kisida
Bori és Kenyeres Viktor
szeretetteli törõdése csa-
ládi légkört teremtett a la-
kótelepi kis közösségben.
Sok program, mint a mar-
gitszigeti séta vagy a

Közlekedési Múzeumban
tett látogatás színesítették
a fiatalok életét. A gyere-
keket rendszeresen ven-
dégül látta Kalóz Zsóka,
aki beavatta az érdeklõ-
dõket a gyógyfüvek, teák,
lekvárok világába. Az év
folyamán rendszeresen
járt ide két óraadótanár
kézmûves- és drámafog-
lalkozásokat tartani, de
önkéntesek is segítettek
délutánonként a Kalózta-
nyán. 

A lakossági, szülõi ado-
mányoknak köszönhetõ-
en kerültek függönyök,
tévé, porszívó, szõnye-
gek, kisbútorok a játszó-
házba. Minden délutáni
foglalkozás után közösen
meguzsonnáznak a gyere-
kek. A lurkók 19 óráig
maradhatnak. 

Idén júniustól új korszak
kezdõdött a játszóház éle-
tében, mivel el kellett köl-
tözniük a Mosolygó Óvo-
dából, de önkormányzati
segítséggel, a Medgyessy
Ferenc Általános Iskola fa-

lai között folytathatták a
munkát. Az új helyen két
játszóhelyiség, fiú- és lány-
mosdó, illetve irodahelyi-
ség és konyha áll rendelke-
zésre. Újdonság a bizton-
ságos bekerített sportpálya,

ahol számos programot le-
het szervezni.

(A játszóház a nyári
szünet alatt 15-tõl 19
óráig az alsós gyerekek
számára van nyitva.)

Új helyen a békásmegyeri Kalóztanya ingyenes játszóház

Megjelenésünk
Lapunk következõ szá-
ma szeptember 14-
én, szerdán jelenik
meg! Újságunk koráb-
bi számai is olvas-
hatók a www.obuda.hu
honlapon.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Közlekedés

Még egyáltalán nem ke-
rült nyugvópontra a budai
fonódó villamos projekt.
Bár szándéknyilatkozat
már van, gyors elõrehala-
dásról még korai beszélni. 

Mint ismeretes, a je-
lenlegi 17-es villa-

mos vonalát két irányban
is összekapcsolnák más
járatokkal, a Török és a
Frankel Leó utcákon a
Margit körúti vágányok-
kal, míg a Bem rakparton
keresztül a Batthyány
térrel. Azonban csak a
Margit körút - (Moszk-
va) Széll Kálmán tér kap-
csolat kialakításában van
egyetértés, míg a másik
esetében még több mû-
szaki, tervezési feladatot
kell megoldani. 

További vizsgálatok
A jelenlegi állás szerint

a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség (NFÜ) mind
a két ág megvalósítására
egyszerre köti meg a tá-
mogatási szerzõdést,
ugyanakkor a Bem rak-
parti összekötés kiépíté-
sénél még további vizs-
gálódásokra ad módot.
Ugyanakkor az NFÜ-nél
elmondták, hogy a támo-
gatási szerzõdések meg-
kötésénél figyelemmel
kell lenni, hogy a projekt
ütemezett költségei 2015.
december 31-ig kifizet-
hetõk legyenek. Erre

azért van szükség, mert a
rendelkezésre álló EU-s
pénz eddig az idõpontig
használható fel. 

Több közlekedési
szakértõ úgy nyilatkozott
lapunknak, hogy az óbu-
dai villamos-fejlesztés-
nek akkor van igazán ér-
telme és akkor térül meg
a beruházás, ha mind a
két összeköttetés elké-
szül. Például a Margit híd
és a Nagyszombat utca
között a villamospályával
egyidejûleg a teljes út-
burkolatot is felújítanák,
ezért nem mindegy, hogy
csúcsidõben ezen a sza-
kaszon 7-8 percenként
vagy 3-4 percenként kö-
vetnék egymást a szerel-
vények. Továbbá, csak az

utóbbi sûrûség eredmé-
nyezheti azt, hogy az au-
tóbuszokról is jelentõ-
sebb mértékben pártolja-
nak át utasok a villamo-
sokra. Például a Szõlõ ut-
ca vonalától nyugatra esõ
épületekbõl is valószínû-
leg jelentõs számú utas
sétálna a Bécsi úti villa-
m o s m e g á l l ó k h o z .
Amennyiben a teljes pro-
jekt megvalósul, az alap-
ja lehet az Óbuda térségé-
ben már most is tervezett
további villamosvonal
fejlesztéseknek. Ilyen a
Bécsi úton az esztergomi
vasútvonalig kiépítendõ
pályahosszabbítás, de a
városrész központját is-
mét érintõ elágazásra is
nagy szükség volna. 

A Budapesti Közleke-
dési Központnál kérdé-
sünkre megerõsítették,
azon dolgoznak, hogy
ne csak a szerzõdések
legyenek megkötve, ha-
nem a lehetséges kocká-
zatokat mérsékeljék és a
projekt hiánytalanul
megvalósuljon. Ugyan-
akkor utalnak rá, hogy
még nem sikerült meg-
nyugtatóan rendezni
minden kérdést. 

Elfogadható tervek
Jelenleg a Bem rak-

parti összeköttetés Mar-
git híd alatti átvezetése
áll a pro- és kontra viták
középpontjában. A köz-
lekedési szakemberek
túlnyomó többsége a je-

lenlegi terveket elfogad-
hatónak, a körülmé-
nyekhez képest a leg-
jobb megoldásnak te-
kinti. A villamos egy
nyomsávja mellett
(mindkét irányban egy
nyomon, de külön sín-
szálakon futnának a sze-
relvények) megmaradó
öt közúti sáv bõségesen
elegendõ átbocsátó ka-
pacitást tesz lehetõvé.
Dugók a villamos nélkül
is vannak, mert a Fõ ut-
ca keresztmetszete nem
túlságosan nagy, máskor
meg az alsó rakpart du-
gul be. Tehát hiába len-
ne a villamos nyomvo-
nala helyett is forgalmi
sáv, az lényegében nem
könnyítené meg a közúti
forgalmat, mert nincs
annyi továbbvezetõ
nyomvonal. Azt is ki-
számolták, hogy a villa-
mos a jelenlegi piros jel-
zés idõtartama alatt ké-
nyelmesen áthaladhat,
így ez sem okozna du-
gót. Az más kérdés,
hogy a Bem rakparton
sok parkolóhelyet kelle-
ne felszámolni, az vi-
szont mérlegelés tárgya,
hogy az itt lakó néhány
száz emberé vagy a na-
ponta több tízezer villa-
moson utazó ember ér-
deke való elõbbre, nem
beszélve a környezet-
szennyezésrõl.

Kertész István 

Még egyszer az óbudai fonódó villamoshálózatról 

A Margit híd felújításához kapcsolódóan megújul az aluljáró is Aldi áruház nyílt a Szentendrei út mellett, a Ford Piramis helyén

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A Bojtár utcai közmû-
építés miatt várha-

tóan szeptember 30-ig a
Bojtár utcát a Huszti út és
a Kunigunda útja között a
Kunigunda útja irányá-
ban egyirányúsítják.
Ezért a 118-as autó-
buszok a Szentlélek tér

irányában módosított
útvonalon közlekednek,
melynek során nem érin-
tik a Dunabau és a Huszti
út megállókat. Az elterelt
útvonalon a Szõlõkert ut-
cában a Kunigunda útja
keresztezõdése után lehet
felszállni a buszokra.

Ideiglenes forgalmi rend szeptember végéig a 118-as útvonalán

A Bojtár utcában az eddig földfelszín felett futó távhõvezetékeket a föld alá helyezik
a szakemberek 

Békásmegyer hegy felõli ol-
dalán, a lakótelep szívében
épít szolgáltatóházat az
Indotek Grouphoz tartozó
Amadora Real Estate Kft. -
jelentette be Jellinek Dáni-
el, a társaság vezetõje. 

Az 1000 négyzetmé-
ter alapterületû,

földszintes épületben az
üzletméretek 23 és 77
négyzetméter közöttiek
lesznek, de ezek mellett
egy nagyobb, 256 négy-
zetméteres helyiséget is
kialakítanak. Az ötletgaz-
dák elképzelése szerint az
Amadora Szolgáltató Ud-
varban a lakótelepen ed-
dig elérhetetlen szolgálta-

tások és a helyi vállalko-
zások lelhetnek otthonra.

A komplexumhoz egy
30 férõhelyes gépkocsi-
parkoló is rendelkezésre
áll majd. Az ingatlanok
megvásárlásához az Indo-
tek Grouphoz tartozó
Indotek Lízing Zrt. nyújt
kedvezményes konstruk-
ciókat. Pluszszolgáltatás-
ként a bérlõk az Indotek
szakértõinek ingyenes se-
gítségével vehetnek részt
kis- és középvállalkozá-
soknak kiírt uniós pályá-
zatokon. A 100 milliós
költségû beruházás szep-
temberben indul, az épü-
letet 2012 márciusában
adják át a tervek szerint.

Átadás jövõ tavasszal

Szolgáltatóház épül
Békásmegyeren

Sínfelújítás
Megkezdték a Szent Gellért rakparton a villamospálya
felújítását, a 19-es villamos a vágányzár ideje alatt nem
közlekedik, az utasokat pótlóbuszok szállítják. A re-
konstrukció azért vált szükségessé, mert a sínpálya ál-
lapota a Döbrentei tér és a Szent Gellért tér között már
annyira rossz volt, hogy csak sebességkorlátozással
tudtak közlekedni a szerelvények. A nagy melegben
ezen a szakaszon gyakran felpúposodtak a sínek is.

Hajóval Pünkösdfürdõre
A BKV menetrend szerinti hajójáratot indított Budapes-
ten. Reggel 8 és 18.35 óra között másfél óránként in-
dulnak útnak a Jászai Mari térrõl észak és dél felé, va-
gyis Pünkösdfürdõ és a Boráros tér irányába. A járatok
augusztus 28-ig minden nap közlekednek. (A részletes
menetrendrõl a www.bkv.hu címen tájékozódhatnak.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

A vérképzõ- és a nyirokszervek betegsé-
geivel foglalkozó rendelés kezdi meg mû-
ködését szeptember 1-jétõl a Szent Mar-
git Rendelõintézet Nonprofit Kft.
Csobánka téri Rendelõintézetében. Elsõ-
sorban ambulánsan kezelhetõ páciense-
ket látnak el.

S zámtalan esetben rutinszerû vér-
vétel során derül fény valamilyen

vérképeltérésre. Közismert a fehérvér-
sejtek, vörösvértestek és a vér-
lemezkék fontossága. Bármelyikük
mennyiségi változása zavarokat okoz-
hat a szervezet mûködésében, akár
több, akár kevesebb van
belõlük a kelleténél. Elõ-
fordulhat az is, hogy egy-
szerre többfajta sejtes
elem mennyisége nõ,
vagy csökken. Sõt, létez-
nek olyan betegségek,
amikor a sejtes véralkotó-
elemek száma majdnem
vagy teljesen normális,
azonban mûködésük
mégis károsodott (például
nem megfelelõ a szerve-
zet védekezõképessége,
vagy a vér oxigénszállító
teljesítménye).

A vérkép eltérésein kívül a nyirok-
csomók, lép megnagyobbodása, rend-
ellenessége is utalhat hematológiai
betegségre. Sokszor a vérkép eltérései
nem a nyirokszervek és a csontvelõ
eredendõ károsodását jelzik, hanem
más betegség tünetei. Ilyen a legtöbb
vérszegénység, de lehet valamilyen
fertõzés, úgynevezett autoimmun kór-
kép vagy akár kezelést nem igénylõ,
ártatlan jelenség is a háttérben. Né-
hány ismert betegség, melyek a hema-
tológia tárgykörébe tartoznak: a kü-
lönbözõ vérszegénységek, leukémia,
limfómák, a vér alvadékonyságának
zavarai (fokozott alvadékonyság,
thrombosis hajlam, vagy éppen vérzé-
kenység).

A hematológiai betegségek kivizs-
gálásához a fizikális vizsgálat mellett
szükség lehet laborvizsgálatokra, me-
lyek skálája a mindennapos rutin vér-
vizsgálatokon kívül magában foglalja
a legkorszerûbb és igen speciális labo-
ratóriumi eljárásokat is. Egyes esetek-
ben szükség van a csontvelõ, vagy a
nyirokcsomók citológiai, illetve szö-
vettani elemzésére is. Az erre a célra
történõ mintavételek többségükben
járóbetegként rutinszerûen megoldha-

tók. Természetesen szükség lehet
egyéb vizsgálatokra is a pontos diag-
nózishoz, mint például gasztroen-
terológiai vizsgálatok, ultrahang, CT
vagy MRI. 

Rendelõ orvos: dr. Kollár Balázs
hematológus szakorvos. A rendelés
ideje: pénteken 8-tól 14 óráig. A ren-
delésre kérik, hozzák magukkal a ko-
rábbi leleteket, a szedett gyógyszerek
nevét.

A rendelés beutaló köteles és beje-
lentkezés szükséges.

Központi telefonszám: 454-7500.
FORRÁS: SZENT MARGIT RENDELÕINTÉZET

Hematológiai belgyógyászati 
rendelés indul Békásmegyeren

Soron kívüli ellátás a keresõképtelen állományban lévõ betegeknél
A Szent Margit Rendelõintézet Nonprofit Kft. járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató
az alábbi információkat közli.
2011. július 1-tõl lépett hatályba az a jogszabály módosítás, mely elõsegíti, hogy a keresõ-
képtelen állományban lévõ betegek soron kívül vehessék igénybe a szükséges egészség-
ügyi ellátásokat. Szükségesnek tartjuk a szabályozás értelmezését.
Az egészségügyi ellátás ilyen keretek között történõ igénybevételének feltételei:
Ugyanazon betegségbõl adódóan folyamatosan legalább 15 napja tartó keresõképtelenség.
A soron kívüli ellátás a keresõképtelenséget okozó betegség miatt diagnosztikus vagy terá-
piás célból szükséges.
A soron kívüli ellátásra vonatkozó beutalót kizárólag a keresõképtelen állományba vevõ or-
vos vagy a felülvéleményezõ fõorvos állíthat ki.
A beutaló kiállításának feltételei:
A keresõképtelenség jogosultságát kötelezõ ellenõrizni.

Az adott betegséggel kapcso-
latban még nem történt ellátás
a járóbeteg-szakellátás kereté-
ben.
A soron kívüliség nem jelent
azonnali ellátást. Az elõjegyzé-
si rendszerben 24 órán belül
biztosít idõpontot az intézet.
Elõjegyzési rendszert nem
használó és beutaló nélkül fel-
kereshetõ szakrendelések
esetében a jogszabály módosí-
tás szerinti soron kívüliség
nem alkalmazható.

FORRÁS: SZENT MARGIT RENDELÕINTÉZET

Nyári rendelés Békásmegyeren
A Csobánka téri járóbeteg-szakrendelõben szep-
tember 4-ig a sebészeten és a röntgenen a követ-
kezõk szerint rendelnek: hétfõn, szerdán, pénteken
8-tól 14 óráig; kedden és csütörtökön 14-tõl 20 óráig.

Otthonápolás
Rákbetegek otthoni ápolása: fájdalomcsillapítás,
lelki támogatás. Magyar Hospice Alapítvány: 250-
5513; www.hospicehaz.hu.

Bejelentkezés a pszichológiára
Dr. Agárdiné Malek Zsuzsanna klinikai szakpszi-
chológus rendelése a Csobánka téri rendelõintézet-
ben (I. em. 41. sz.) hétfõn 8-tól 14; kedden, szerdán
és csütörtökön 14-tõl 20 óráig. Bejelentkezés sze-
mélyesen vagy telefonon: 454-7524, 454-7500/247-
es vagy 253-as melléken.

Idõpontkérés a fül-orr-gégészeten 
Idõpontot kell egyeztetni a fül-orr-gégészeti osztá-
lyon. Elõjegyzés a Vörösvári úti járóbeteg-szakren-
delõben. Telefonszámok: 388-7760, 388-8384, 8-tól
20 óráig.

Bõrgyógyászat 
Dr. Tolvaly Judit bõrgyógyász szakorvos (Csobánka
téri rendelõintézet bõrgyógyászat) rendelési ideje a
következõk szerint változott: pénteken 7.30-tól
13.30 óráig; hétfõn 13.30-tól 19.30 óráig; kedden,
szerdán, csütörtökön nem rendel.

Cukorbetegek klubja 
A Margit kórházban mûködõ Óbudai Cukorbetegek
Klubjában szeptember 13-án 16 órától lesz a követ-
kezõ összejövetel. Elõadók: dr. Halászlaki Csaba
belgyógyász szakorvos és Békefi Zsuzsanna. (Cím:
Bécsi út 132.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Ingyenes egészségügyi
szûrésre várnak mindenkit
szeptember 9-én az Óbu-
dai Egyetemen. A jelszó:
Óbuda!

A z autónkat idõrõl
idõre átvizsgáltat-

juk. És a szervezetün-
ket? Aki tudja a jelszót,
annak ingyenes az
egyébként 12 ezer 900
forint értékû egészség-
ügyi szûrõvizsgálat,
mely során átvizsgáltat-
hatjuk szervezetünket és
kiszûrhetünk rejtett be-
tegségeket vagy rendel-
lenes állapotokat.

Kortól függetlenül
fontos, hogy mindenki
évente legalább egyszer
elmenjen egészségügyi
szûrésre, de negyven év
felett már szinte kötele-
zõ a vizsgálat. 

- Még ha nem érezzük
magunkat betegnek,
már az orvossal való el-
beszélgetésbõl kiderül-
het, hogy baj van -
hangsúlyozta dr. Ács
Éva kardiológus-gye-
rekgyógyász fõorvos,
aki kollégáival együtt
ingyenes egészségügyi
szûrésre várja a környé-
ken élõket az Óbudai
Egyetemen. Az intéz-

mény aulájában felállí-
tott standokon szeptem-
ber 9-én a ProSeniis
2011 „Távmonitorozás
az egészségesebb idõs-
kor szolgálatában” cí-
mû, eu-s forrásból tá-
mogatott egészségügyi
konferenciával egy idõ-
ben 13 órától meghirde-
tett egészségdélutánon
minden érdeklõdõnek
lehetõsége van részt
venni a szûrésen.

- Kétfajta ember léte-
zik manapság: aki be-
teg, és aki azt hiszi ma-
gáról, hogy egészséges.
Egy általános szûrõvizs-
gálat mindkét csoport-
hoz tartozónak elenged-
hetetlen. Aki tud a be-
tegségérõl, ezáltal nyo-
mon tudja követni az ál-
lapotát, a hallottak meg-
nyugvást adnak számá-
ra, esetleg idõben kide-
rül, hogy csökkenteni
lehet a gyógyszeradag-
ját. Sok ember számára
pedig egy ilyen szûrésen
derül ki, hogy bár még
nem érzi, valamely be-
tegség már jelen van a
szervezetében, így idõ-
ben fel tudja keresni sa-
ját orvosát, és megelõz-
hetõ az esetleges baj -
mondta dr. Ács Éva. 

A szakember tapaszta-
latai szerint a járóbeteg-
ellátásban ma nincsen
arra elegendõ idõ, hogy
az orvos mindenkivel
hosszasan elbeszélges-
sen, pedig a diagnózis
legtöbbször egy alapos
szóbeli felméréssel fel-
állítható. Ahogyan
hangsúlyozta: komo-
lyabb problémára utaló
árulkodó jel lehet akár
az is, ha reggelente gyû-
rött alattunk a lepedõ.

A szûrések szempont-
jából a legkritikusabb
korosztály az idõseké,
hiszen olyan koros em-
ber alig akad, akinek
nincsen valamilyen
egészségügyi problémá-
ja. Mégis, ahogyan a
doktornõ fogalmazott,
negyven év felett már
szép csendesen elindul
valami, az ember is
amortizálódik, megje-
lennek a betegségekre
utaló apró jelek, s egész-
ségünk védelme szem-
pontjából a legfonto-
sabb, hogy ebben az át-
meneti szakaszban ész-
revegyük ezeket, így a
szûrés mindenkinek
ajánlott. 

Az Óbudai Egyete-
men nem a szeptember

9-ei egészségdélután az
elsõ egészségvédelmi
program, rendszeresen

biztosítanak itt helyszínt
véradáshoz és rendeznek
egészségügyi napokat.

Díjmentes egészségügyi szûrés az Óbudai Egyetemen

Idõpont, helyszín
A szûrés idõpontja: 2011. szeptember 9-én 13-tól
16 óráig. Helyszíne: Óbudai Egyetem, Bécsi út
96/b, aula: DrMedNet stand. Megközelíthetõ a 17-
es villamospótló busszal, a 160-as és a 260-as busz-
szal (a Nagyszombat utcai megállótól 3 perc gyalog).

H azánkban él- és
szabadidõsport-

ként egyaránt töretlen az
úszás népszerûsége. Az
Aranybaba Úszóiskolá-
ban szakképzett oktatók
várják a gyerekeket a
San Marco 48-50. szám
alatti Csalogány Iskolá-
ban. 

• Az Aranybaba Úszó-
iskolában három hóna-
postól négy éves korig
tartanak úszást a szülõk-
kel együtt. A babaúszás
fejleszti a kicsik motori-
kus képességeit, növeli
edzettségi szintjüket, fo-
kozza a fertõzésekkel
szembeni ellenálló ké-
pességüket. A baba-ma-
ma úszás nagy elõnye a
baba késõbbi vízbizton-
sága, a szülõ és gyerme-
ke közti kapcsolat mélyí-

tése. Az úszóiskolában
32 Celsius-fokos vízzel
várják a babákat minden
szombaton délután. (To-
vábbi felvilágosítás a
www.ababauszas.hu ol-
dalon.) 

• Négyéves kortól
úszóoktatás az Arany
Úszó-suliban. Minden

szerdán és szombaton
vízhez szoktató, kezdõ,
középhaladó és haladó
csoportokban úszhatnak
a gyerekek. Mialatt úsz-
ni tanulnak, addig a szü-
lõk aquafitness órán ve-
hetnek részt. 

(További felvilágosítás:
www.agyerekuszas.hu.
Pál Rita: 06-30-611-
7639.)

Úszásoktatás babakortól Adj vért és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szerve-
zete augusztusban az alábbi idõpontban és helyszí-
nen szervez véradást.
Augusztus 24-én 11-tõl 19 óráig: a Békásmegye-
ri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.).
Ha ön egészséges, elmúlt már 18 éves, de még
nem töltötte be a 60. életévét (rendszeres véradók-
nál 65. életév) és úgy érzi, hogy segíteni tud a rá-
szoruló betegeken, jöjjön el a véradásra! Személyi
igazolvány (lakcímkártya) és taj-kártya szükséges.

Mammográfiás szûrés
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szûrõ-
vizsgálat. A III. kerületben lakó 45-65 éves nõk, akik
utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év,
névre szóló meghívót kapnak, amin szerepel, hogy
mikor várják õket a Szent János Kórházba (XII. Di-
ós árok 1., tel.: 458-4509) vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szûrõvizsgála-
ton! A szûrõvizsgálat térítésmentes. A lehetõség
adott! Éljenek vele! 
(Információ: Budapest Fõváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve.Tel.: 465-
3823.) 
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A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. 
Az ügyeletet a 430-4712-õn hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket. 

Polgárõr ügyelet a Kaszásdûlõ utcában
A kerületi Polgárõr Egyesület ügyeletesei új helyszí-
nen, a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti polgárõr iro-
dában fogadják a hozzájuk fordulókat, a már meg-
szokott idõben, szerdánként 15-tõl 19 óráig.
Itt tájékozódhatnak az egyesületi életrõl, a belépés
feltételeirõl, bûnmegelõzéssel kapcsolatos tanácso-
kat kaphatnak, illetve javaslataikat is meghallgatják.
Kapcsolattartási lehetõségek:telefonon a 06-30-621-6088-
as számon, valamint a polgaror.obuda@gmail.com elekt-
ronikus címen.
Az egyesület honlapja a www.polgarorobuda.hu
címen látogatható.
(Terjedelmi korlátok miatt az egyesület 2010. évi
közhasznúsági jelentése a honlapon tekinthetõ
meg.)

Új helyen a kerületi közterület-felügyelet
Az Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet el-
költözött a Ladik utca 2-6. szám alól. Az ügyfélfoga-
dás új címe: 1033 Budapest, Szõlõkert utca 6.

Rendõrkapitányi fogadóóra
BRFK III. kerületi Rendõrkapitányság, mb. kapitány-
ságvezetõ: Horváth Antal rendõr õrnagy.
Fogadóórája: minden hónap elsõ csütörtökén
13-tól 16 óráig. Tel.: 430-4710.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a fogadóórára elõ-
zetes bejelentkezés, illetve témamegjelölés alapján
várjuk az érdeklõdõ állampolgárokat.

Véget ért az idei Sziget
Fesztivál  A rendezvénnyel
összefüggésben a BRFK
munkatársai 600 adagnál is
több kábítószert foglaltak
le, lopott, feltört gépkocsi-
ról ez idáig nem érkezett
feljelentés.

I dén 19. alkalommal tar-
tották meg a Sziget

Fesztivált, melyre az elõzõ
évekhez hasonlóan több
százezer látogató érkezett
hazánkból és külföldrõl
egyaránt. A rendezvényt
mintegy 1000 rendõr biz-
tosította, a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság
munkatársai a kihelyezett
rendõrõrsön a nap 24 órá-
jában rendelkezésre álltak.
Három ország, így Hollan-
dia, Nagy Britannia, vala-
mint Németország 2-2
rendõre, illetve a Leonar-
do-programban további
három ország, Ausztria,
Csehország és Lengyelor-
szág rendõrei képviseltet-
ték magukat.

A fesztivál ideje alatt
321 bûncselekmény el-
követése jutott a Buda-
pesti Rendõr-fõkapitány-
ság tudomására. Az el-
múlt évhez képest idén
sem gépkocsi lopásról,
sem feltörésrõl nem érke-
zett feljelentés. Zseblo-
pást 121, sátorból lopást
139 sértett jelentett be. 

A tavalyi adatokhoz
képest közel négyszer
annyi látogatót fogtak el
kábítószerrel való visz-
szaélés miatt. Összesen
59 emberrel szemben
kellett személyi szabad-
ságot korlátozó intézke-
dést alkalmazni.

A BRFK munkatársai
a Sziget Fesztivál  ideje
alatt összesen 28 terjesz-
tõt, illetve fogyasztót
fogtak el kábítószerrel
történt visszaélés miatt.
Az intézkedések során
lefoglalt kábítószergya-
nús anyag mennyisége
meghaladja a 600 adagot,
értéke több millió forint.

Az egyik elfogott ter-
jesztõ egy civil ruhás
rendõrnek kínálta elõre
adagolt kábítószerét. Az
üzlet nem köttetett meg,
a nyomozók a bilincse-
lés mellett ruházatát is
átvizsgálták, melynek
során megállapították,
hogy a 23 éves fiatal-
embernél talált bélye-
gek nem borítékra ra-
gasztandók, a tabletták
és kapszulák mellé nem
járt a kockázatokra és
mellékhatásokra figyel-
meztetõ betegtájékozta-
tó, a „fû” sem egy ko-
rábbi kertészkedéskor
került a tasakokba, va-
lamint a gombaszárma-
zék sem pörkölt alap-
anyag.

Saját ruháján viselte
„cégtábláját” az a 24
éves fiatalember, aki
„Vetted? Köszi” feliratú
pólóban járta a szigetet
és kereskedett az elõre
csomagolt zöld növényi
származékkal.

Bezárt a Copland 

Idén nem loptak autót a fesztivál alatt

A z Új Udvar bevá-
sárlóközpont CBA

üzletéhez riasztották a
tûzoltókat augusztus 16-
án a késõ esti órákban.
A helyszínre érkezõ tûz-

oltók azt tapasztalták,
hogy a közért halas elõ-
készítõjében elhelyezett
kompresszor elektromos
vezetéke égett. A tüzet
porral oltó készülékkel

oltották el, majd átszel-
lõztették az épületet.
Személyi sérülés sze-
rencsére nem történt. 

A rovatot összeállította:
Szeberényi Csilla

Nagyobb volt a füstje, mint a lángja

Az interneten keresztül el-
követett zaklatásnak sok-
kal súlyosabb következ-
ményei vannak, mint a ha-
gyományos, szemtõl szem-
beni megfélemlítésnek -
állítják a szakemberek. 

A merikai kutatók
szerint az interneten

randizó nõk közül példá-
ul tízbõl négyen szenved-
nek elektronikus zakla-
tástól, vagyis a számító-
gépükre vagy a telefon-
jukra érkezõ fenyegetõ e-
mailektõl, sms-ektõl. A
tapasztalatok szerint az
áldozatok állandó féle-
lemben élnek, hogy mi-
kor kapnak újabb kéret-
len és váratlan kellemet-
len tartalmú üzenetet. A
folytonos rossz érzéstõl
olyan tünetek alakulnak
ki náluk, mint alvási za-
varok, étvágytalanság,

önbizonytalanság, reme-
gés. Ráadásul mindezek
sokkal erõsebben jelent-
keznek, mint a hagyomá-
nyos módon elkövetett
zaklatások esetében. 

Az Egyesült Államok-
ban a felmérések szerint
évente legalább 850 ezer
ember szenved el inter-
netes zaklatást. A szak-
emberek ugyanakkor arra
is felhívják a figyelmet,
hogy megfelelõ progra-
mokkal akár vissza is ke-
reshetõ a zaklató szemé-
lye és tartózkodási helye
is. Tehát a bûnüldözõ
szervezeteken a sor: al-
kalmazkodva a XXI. szá-
zad kihívásaihoz, a tech-
nikai eszközöket vessék
be a védelem oldalán is.
Meglepõen gyorsak és
eredményesek lehetnek
akár az irodájukból is.

d. zs.

Zaklatás interneten
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Gesztivállal indult
a fesztivál

A mínusz egyedik na-
pon, augusztus 8-án Gesz-
ti Péter és zenész barátai

csaknem háromórás kon-
certet adtak. A program-
ban harminc zenész és öt-
ven táncos mûködött köz-
re. Elõször új formációja,

a Gringo Sztár mutatko-
zott be, majd a Jazz+Az és
Elsõ Emelet slágerek
hangzottak el, végül a leg-
hosszabb és egyúttal befe-
jezõ rész a Rapülõknek ju-
tott. Anézõteret több tízez-
ren töltötték be.

A nulladik nap a sokak
által várt, hazánkban elõ-
ször fellépõ Princé volt.
Egy másik programhely-

színen ugyanazon az estén
a Magyar Rádió Szimfo-
nikus Zenekarának tizen-
egy hazai együttessel kö-
zös produkcióját láthatták-
hallhatták az érdeklõdõk.

Mûfaji sokszínûség,
több száz produkció

Mint minden évben, a
zenei kínálat tekintetében
is a mûfaji sokszínûség
volt jellemzõ a fesztiválra.
Anagyszínpad idén a Pop-
Rock Nagyszínpad nevet
kapta, új helyszín volt az
Európa Színpad, ahol
nemzetközi szinten még
nem igazán ismert elõadók
léptek fel. A rock-metál
mûfaj ebben az évben sá-
tor helyett szabadtéri szín-
padot kapott. Az elektroni-
kus zenék otthona idén is a
Party Aréna volt, és a kíná-
latban szerepelt a Világze-
nei Nagyszínpad is. A ko-
moly- és a könnyedebb ze-
ne kedvelõi tehát egyaránt
megtalálhatták a kedvükre
való eseményhelyszínt. 

A koncerteken túl is
volt élet a fesztiválon. A
Hungarikum Falu az el-
múlt évekhez hasonlóan
különleges színfoltja ma-
radt a Szigetnek. Több
mint hatvan szervezet, in-
tézet, hatóság költözött ki
idén a Civil Szigetre, köz-
tük fogyasztóvédõk, kul-
turális és környezetvédõ
egyesületek. 

Az idei év egyik legér-
dekesebb kezdeményezé-
se volt a Kelet-Európa
Vurstli, és több mint ezer
négyzetméteren kapott
helyet a budapesti Vidám
Park néhány régi játéka,
fényberendezése, pénztár-
fülkéje, padja. 

A kultúra iránt fogéko-
nyabb fesztiválozókat a
zene mellett számos prog-
ram várta. A múzeumi ne-
gyed sátraiba sok intéz-
mény kitelepült: a Múzeu-
mok Éjszakája megismét-
lõdött kicsiben, valamint
Színház- és Táncszínpad
is helyet kapott. 

Sziget siker tizenkilencedszer

Több száz fellépõ, mûvészek minden mûfajban

Az oldalt összeállította: Szeberényi Csilla

A Vodafon kiválasztott
200 ügyfelet, akik úgyne-
vezett NFC-s telefonnal
rendelkeznek, és lehetõvé
tette számukra, hogy ezzel
fizessenek a Szigeten. 

S okak szerint ez a
készpénz kímélõ

megoldás a jövõ fizetési
módja. A telefont „meg
kell mutatni” a fizetõ
terminálnak - vagyis

oda kell tartani hozzá -,
s az leolvassa a szüksé-
ges információkat róla,
majd megterheli a tulaj-
donos számláját az adott
összeggel. Mint látható,
ez igen egyszerû, gyors
és viszonylag biztonsá-
gos megoldás: nem kell
pénzt vagy bankkártyát

magunkkal vinni, elég
ha a telefonunk a ke-
zünk ügyében van. Ha a
fizetésnek ez a módja el-
terjed, a zsebtolvajok-
nak majd nem a pénztár-
cánkat vagy a bankkár-
tyánkat kell célba venni-
ük, hanem egyenesen a
telefonunkat…

Készpénz nélkül

Hírösszefoglaló: A ta-
valyinál valamivel több,
összesen 385 ezer vendé-
ge volt az idei Sziget Fesz-
tiválnak. A látógatószám-
ba a nulladik napi Prince
és a Magyar Rádió Szim-
fonik Live koncertje is be-
letartozik. A -1. napon tar-
tott Gesztiválon további
35 ezer látogató volt jelen. 

A rendezvényt követõ-
en Gerendai Károly fõ-
szervezõ nyilatkozata
szerint a fesztivál az el-

múlt évektõl eltérõen
veszteséggel zárt. Ennek
egyik okaként a költsé-
gek emelkedését nevezte
meg. Pozitív fejlemény-
ként értékelte ugyanak-
kor, hogy - akárcsak más
fesztiváljaik esetében -
nõttek a szponzori bevé-
telek. Összességében a
társasági portfoliónak kö-
szönhetõen maga a Sziget
Kft. az elmúlt évekhez
hasonlóan várhatóan idén
is nyereséges lesz. 

A Sziget számokban

Már az augusztus 8-ai, kezdõnap elõtti hétvégén óriási tömeg-
ben érkeztek az emberek a K-hídon a Hajógyári-szigetre. A
beengedõpontokon százával várakoztak a sátras, hátizsákos
fiatalok, elsöprõ többségben külföldiek, leginkább hollandok
és franciák. Idén öt kontinens 60 országából érkeztek feszti-
válozók a Hajógyári-szigetre, ahol összesen 385 ezren buliztak

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

obuda_2011_16.qxd  2011.08.22.  13:04  Page 11



2011/16. szám12
Iskoláink – Oktatás

Hírösszefoglaló: Az iskola-
kezdés idén is jelentõs
anyagi kiadásokkal jár a
szülõknek. Mintegy 1,3 mil-
lió gyermeknek szól szep-
tember 1-jén a csengõ. 

T öbb tízezer forintos
terhet ró a szülõkre

idén is a tanévkezdés.
Az általános iskolákban
a hetedikeseké a legdrá-
gább tankönyv-csomag:
átlagban 11 ezer 110 fo-
rint, az elsõsöké átlago-

san 6 ezer 482 forint. Az
alsósok által, az egyes
tanítási napokon hasz-
nált tankönyvek tömege
nem haladhatja meg a
három kilót. 

Hetek óta szállítják az
iskolákba a már elké-
szült tankönyveket. A ki-
adványokat kizárólag
magyar, korszerûen fel-
szerelt nyomdákban ál-
lítják elõ többféle tech-
nológiával. A kötészet-
nél elsõsorban azt veszik

figyelembe, az adott ki-
adványt melyik korosz-
tály használja. Az alsó
tagozaton szinte min-
dent erõs kötéssel, cér-
nafûzéssel és úgyneve-
zett irkafûzéssel készíte-
nek. Felsõ tagozaton a
tankönyveket, középis-
kolában pedig a több év-
re szóló tankönyveket,
feladatgyûjteményeket
készítik idõtálló kötés-
sel. Idén a Nemzeti Tan-
könyvkiadó (NTK) kö-

zel 2 ezer tonna papír-
ból, 4,1 millió tanköny-
vet, munkafüzetet, fel-
adatlapot jelentet meg. 

Évente körülbelül 250
féle új vagy átdolgozott
kiadvány jelenik meg.
Zajlik az oktatást segítõ
elektronikus tananya-
gok fejlesztése is. Az
NTK honlapján díjmen-
tesen elérhetõ több mint
80 könyv digitális for-
mában (flipbook), és
megvásárolható több

mint 40 kiadvány inter-
aktív feladatokkal ki-
egészített változata is. A
kiadó összesen 1306 ki-
adványt jegyez. A listán
szereplõ könyvekbõl
380 cím nemzetiségi ki-
advány, 145 pedig sajá-
tos nevelési igényû ta-
nulóknak szól. Minden
évfolyam minden tan-
tárgyához készítenek
tankönyveket, sõt az
alaptantárgyakból álta-
lában többfélét is. 

Idén sem lesz olcsó az iskolakezdés

A Szentlélek téri alma ma-
ter „újkori” évfordulóhoz
érkezett. Húsz éve változ-
tattuk meg az akkori Mar-
tos Flóra Gimnázium ne-
vét. Névváltoztatásunk
idején, már a gimnázium
elõtti Korvin Ottó tér is
visszakapta egykori ne-
vét, a Szentlélek tér ne-
vet.

A z Óbudai Gimnázi-
um névadó ünnep-

ségét és zászlóavatását
1991. november 25-én
rendeztük. Díszvendé-
günk Göncz Árpád köz-
társasági elnök volt, aki
avatóbeszéde után, két
gesztenye emlékfát is
ültetett az iskola elõtti
téren. Az önkormányzat
engedélyezte, hogy is-
kolai címerünk Óbuda-
Békásmegyer címere le-
gyen.

Ekkor döntöttünk az
Óbudai Gimnázium
napjáról (november 17-

e) is, mely a három vá-
ros, Pest, Buda, Óbuda
1873-as egyesítésének
napja.

Az 1994-es kezdettõl,
évente megtartottuk, a
mára hagyománnyá vált
nemzedéki találkozón-
kat (június elsõ péntek-
je). Minden alkalommal
az intézet történetének

egy-egy jeles évforduló-
járól, kultúrtörténetünk
kiválóságairól (akiknek
kapcsolata volt intéze-
tünkkel), nemzetünk
sorsfordító eseményei-
rõl, kiemelkedõ (orszá-
gosan ismert) tanár-
egyéniségekrõl emlék-
mûsort rendeztünk. Ez-
után „fehér asztal” mel-

lett, baráti beszélgetést
folytattunk.

Az államosítás elõtti
idõszak növendékeibõl
már egyre kevesebben
tudnak részt venni eze-
ken a találkozókon -
nemzedékváltás tanúi
vagyunk. Jó lenne, ha a
régi gimnáziumi idõ-
szakból is egyre többen

keresnék fel találkozó-
inkat!

A ‘90-es években,
vendégeink voltak olyan
egykori diákok (köztük
Vincés-nõvérek is), akik
a Szent Lujza Intézet ál-
lamosítsa (1948) után
elõször lépték át szere-
tett iskolájuk küszöbét.
Õk nélkülözhetetlen se-
gítséget adtak az iskola
történetének feltárásá-
hoz (tárgyi emlékek,
szóbeli visszaemlékezé-
sek). Így jöhetett létre,
az az egyre bõvülõ,
egyedülálló iskolatörté-
neti kiállítás, mely ma is
látható. A gyûjtemény
létrehozója, fejlesztõje
Bottlikné Kárász Aran-
ka, aki az évek során,
sokirányú kutatást vé-
gezve, megjelentette is-
kolatörténeti (és Óbudá-
val kapcsolatos) köny-
veit. (Megvásárolhatók
az Óbudai Múzeumban.)  

Óbudai Gimnázium

Nemzedéki találkozó az Óbudai Gimnáziumban

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Intézményvezetõk kinevezése
Mint arról lapunk július 13-án megjelent, 13. számában, „Tudósítás az ülésterembõl” címû rovatunkban hírt adtunk, intézményvezetõi állások betöl-
tésérõl is döntött a képviselõ-testület június 30-ai ülésén. Sorozatunkban a régi-új igazgatókkal, óvodavezetõkkel készült interjúkat közöljük.

- Hol tanított eddig? - kérdez-
tük Nagy Árpádtól, a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola frissen
kinevezett igazgatójától.

- Felsõfokú ta-
n u l m á n y a i m a t
1985-ben a Buda-
pesti Tanítóképzõ
Fõiskola Speciális
Tagozatán kezdtem
el. Egy év nappali
tanulmányok után,
1986-ban a Kelta
utcai Általános Is-
kolában kezdtem
dolgozni, mint nap-
közis nevelõ. A ta-
nítói diplomát 1988-ban szerez-
tem meg, majd az év õszétõl
egy éven át Cegléden teljesítet-
tem sorköteles katonai szolgála-
tomat. Ez idõ alatt a Medgyessy
Ferenc Általános Iskolával vol-
tam munkaviszonyban. A lesze-
relés után, 1989-tõl dolgoztam a
Dr. Szent-Györgyi Albert Álta-
lános (és Szak)iskolában kez-
detben napközivezetõként, ké-
sõbb osztálytanítóként. Az
ELTE Tanárképzõ Fõiskolai
Karán 1996-ban kaptam meg a
magyartanári oklevelet. Az
1997/1998-as tanévtõl a felsõ
tagozaton magyar nyelv és iro-
dalom tantárgyat tanítottam. Az
ELTE Bölcsészettudományi
Karán 1999-ben középiskolai
magyartanári diplomát szerez-
tem. 2000 szeptemberétõl felsõ
tagozatos igazgatóhelyettesi
megbízást kaptam. 2003-ban az
ELTE Tanárképzõ Fõiskolai
Karán történelem szakot végez-
tem. 2005-tõl 2009-ig megbí-
zott igazgatóként vezettem a Dr.
Szent-Györgyi Albert Általános
Iskolát. Vezetõi munkám elsõ
évében a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem

Gazdaság- és Társadalomtudo-
mányi Karán közoktatási vezetõ
és pedagógus szakvizsga szak-
irányú továbbképzettséget sze-

reztem. 2009 szep-
temberétõl újfent
igazgatóhelyettes-
ként dolgoztam.

Pályafutásom so-
rán bejártam a peda-
góguspálya lépcsõ-
fokait a napközis ne-
velõtõl az igazgatói
posztig, így több
szempontból tudom
értékelni az iskola
mûködését. A meg-

szerzett tapasztalatokat kamatoz-
tatni szeretném, ezért döntöttem
úgy, hogy megpályázom a II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskola
igazgatói állását, melyet az alkal-
mazotti közösség támogatása és a
képviselõ-testület döntésének
eredményeképpen 2011. augusz-
tus 1-jétõl töltök be.

- Milyen tervekkel érkezett az
iskolába? Mit szeretne megvaló-
sítani ebben az intézményben?

- Mivel „külsõsként”, kívülrõl
kerültem egy 60 évnél régebben
mûködõ iskola élére, minden-
képpen az eddigi, az iskola jóvá-
hagyott dokumentumaiban rög-
zített irányt kívánom folytatni; az
angol nyelv emelt szintû oktatá-
sának, magas színvonalú anya-
nyelvi képzésnek, az ECDL-
vizsgára történõ felkészítésnek, a
hangszeres zeneoktatásnak, sok-
féle szabadidõs és sporttevékeny-
ségnek továbbvitelét. 

Szeretném új kollégáimmal, a
tanulókkal és szüleikkel együtt
dolgozva megõrizni az iskola
gyermekközpontú, jó hangulatú,
családias légkörét az iskola Ka-
zinczy Ferenctõl vett mottója, a
Jót s jól! jegyében. (d. zs.)

- Mióta vezeti a csillaghegyi
Fodros Általános Iskolát, mi-
lyen területen értek el nagyobb
változásokat? - kérdeztük Ha-
vas Thyra igazga-
tónõtõl.

- Az iskolát 2006
óta vezetem. Az
utóbbi években na-
gyon sok pozitív
változás történt ok-
tatási intézmé-
nyünkben. Ide sorol-
nám többek közt
például az ÖKO is-
kola cím elnyerését,
az Öko-pavilon léte-
sítését, új játszótér építését, ala-
pítványi estjeinket, a családi
szombatok tartását, suli naptár
készítését, diákjaink kiemelkedõ
versenyeredményeit. 

- Mi a tapasztalatuk? Mit
szeretnek a diákok leginkább
ebben az iskolában?

- A jó hangulatot, a rengeteg
tanórán kívüli programot, a
nyári tábort és nem utolsósor-

ban a tanárok megértõ, elfoga-
dó attitûdjét.

- Mely területeket emelne ki,
ami miatt igazgatóként büszke

az ön által vezetett
intézményre?

- Természetesen a
diákjainkat, a csalá-
dias hangulat mel-
lett a szép környe-
zetet, innovatív, el-
kötelezett, hivatásu-
kat szeretõ pedagó-
gusainkat, a nevelõ-
testület szakmai
megújulásának igé-
nyét, a kimagasló-

nak mondható szülõi támogatást
és a munkánkat segítõ technikai
dolgozók háttértevékenységét. 

- Mit terveznek a következõ
tanévben megvalósítani?

- Elsõsorban a jó színvonal
megõrzését, ezáltal a gyermek-
létszám megtartását, különösen
a 6. évfolyam után, és remé-
nyeink szerint a jó hangulat
megtartását. Szeberényi

Fodros Általános Iskola

Jó színvonalon, 
jó hangulatban tanulni

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Megõrizni 
a gyerekközpontúságot

Medgyessy
F e r e n c

szobrászmû-
vész emléke
elõtt tiszteleg-
tek azzal a ki-
állítással, me-
lyen kortárs
képzõmûvé-
szek alkotásait
mutatták be a
szobrász nevét
viselõ általá-
nos iskolában.
A tárlaton
Blastik Ferenc, Bohár András,
Czene Márta, Demcsák Dóra

Vanda, Horváth László Xavér,
Király Imre, Kõfaragó József,

Külüs László, Markolt
György, Metzger Kata-
lin, M. Gémes Katalin,
Mihály Gábor, Pál Dáni-
el, Szalontai Tamás,
Szentgyörgyi József,
Terebessy László Föld,
Tóth József, Turcsán
Miklós, Zombori Anna
mûveit állították ki 

Az iskola a 2010/11-es
tanévben két pályázati tá-
mogatást nyert „Mag” el-
nevezésû tehetséggondo-
zó munkájához. 

A pénzbõl a negyedik
évfolyamon mate-

matika szakkört, a máso-

dik évfolyamon társasjá-
ték szakkört indítottak az
elsõ félévben. Lehetõsé-
get kaptak a matematika
feladatbank bõvítésére,
eszközbeszerzésre. A
tánccsoport fellépései-

hez új ruhák készültek
belõle. Az Oktatásért
Közalapítványtól, a „Te-
hetséggondozó mûhe-
lyek támogatására a köz-
oktatás területén” címû
pályázat is lezárult.

A „Mag” programcím
azt a törekvésüket jelzi,
hogy a pályázati munka
során született gondola-
tokat továbbgondozzák,
beépítsék a mindennapi
munkába. 

Tehetséggondozás a Bárcziban

Kortárs kiállítás

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Tisztelt Ebtartók!
Felhívom a III. kerületi ebtartók figyel-

mét, hogy kerületünkben kötelezõ az ebek
mikrochippel történõ azonosítása. Az
ebtartásról szóló 26/1999. (VII.28.) ÖK
rendelet szerint 2010. június 30-tól közte-
rületen III. kerületi ebtartó csak mikro-
chippel megjelölt ebet sétáltathat.

Óbuda-Békásmegyer Közterület-fel-
ügyelete 2010. július 1-jétõl jogosult
mikrochip-leolvasó készülékkel ellenõriz-
ni, hogy a közterületen sétáltatott eb egye-
di azonosítását az ebtartó mikrochippel
biztosította-e. 

Amennyiben az ebtartó chippel meg
nem jelölt ebet sétáltat közterületen, vagy
megsérti a rendelet elõírásait, szabálysér-
tési bírsággal sújtható, melynek összege
maximum 50.000 forint. 

Az ellenõrzési munkát rendõr is segít-
heti, aki jogosult az állatot felügyelõ sze-
mély igazoltatására és a közterületen tar-
tózkodó állat adatainak ellenõrzésére.
Ezért kérjük, tartsák maguknál az erre
alkalmas igazolványokat.

A kutyák egyedi jelöltetése kortól, fajtá-
tól független kötelezettsége a gazdáknak.

Az a kutyatulajdonos, aki még nem tett
eleget ezen kötelezettségének, kérjük,
hogy kutyája jelölését mielõbb végeztesse
el állatorvosával.

Milyen 
a mikrochip?

Eegy rizsszem nagyságú üveg vagy mû-
anyag kapszula a mikrochip, amelyet bár-
mely, engedéllyel rendelkezõ magán állator-
vos jogosult beültetni a kutya bal oldalán, a
nyak bõre alá. A mikrochip szövetbarát
anyagból készült, elmozdulás gátló anyaggal
burkolt, nem bocsát ki sugárzást, csak akkor
ad jeleket, ha a chipleolvasót a bõr felett el-
húzzák. A leolvasón megjelenõ egyedi szám-
sor a kutya chipszáma. A gyártás során a chip
memóriájába egyszer beégetett 15 jegyû
számsort átprogramozni nem lehet. A beülte-
tés egy vastagabb, injekcióstû formájú, steril
aplikátorral történik, ami nem okoz az eb
számára nagyobb kellemetlenséget, mint egy
injekció beadása. A megjelölés az állat életé-
ben természetesen csak egyszer szükséges. A
chip beültetését bármelyik magán állatorvos
elvégezheti. Nem elég az ebet chippel ellátni,
a hozzá tartozó adatokat pontosan meg kell
adni és azokat pontosan kell felvezetni a
nyilvántartó rendszerbe. A változásokat (új
oltás, elhullás, tulajdonosváltás, költözés)
fontos az állatorvossal lejelentetni, mert pon-
tos információ csak így áll rendelkezésre az
állatról.

Ajánlatos kitöltés után a bejelentõt még
egyszer átolvasni, hogy a beírt adatok pon-
tosan egyezzenek a kutya oltási könyvében
leírtakkal.

Az állatbarátok tudják, milyen hasznos a
chipes jelölés. Ha a kutya elvész vagy el-
kóborol, azonosítani és értesíteni lehet a
gazdáját, hogy hol veheti át az állatot. Meg

lehet találni azokat a felelõtlen ebtulaj-
donosokat, akik az utcára teszik állatukat,
segíti az eljárást azokkal szemben, akik
nem törõdnek kutyájukkal, nem etetik,
nem gondozzák õket. 

Az állatorvosi rendelõk, a menhelyek és
az Illatos úti Ebrendészeti Telep már most
is fel vannak szerelve chipleolvasó készü-
lékkel. 

Hol kell bejelenteni 
a chippezést?

A III. kerületi önkormányzatnál a tulaj-
donosnak kell bejelentenie a chippezés
megtörténtét, az erre a célra rendszeresített
bejelentõlap nevû nyomtatványon, amely
megtalálható a békásmegyeri Okmányiro-
dában (1039 Bp., Medgyessy Ferenc utca
4), az ügyfélszolgálati irodában (1033 Bp.,
Harrer Pál utca 2.), a polgármesteri hiva-
tal fõportáján (1033 Bp., Fõ tér 3.), vagy a
www.obuda.hu weboldalról is letölthetõ.

A kerületben több állatorvos úgy segíti az
önkormányzat munkáját, hogy a rendelõjé-
ben tart bejelentõlapot, és a mikrochip behe-
lyezésével egyidejûleg kitölti vagy a gazdá-
val kitölteti. Gondoskodni kell az adatlap ön-
kormányzatba történõ juttatásáról. Javasol-
juk a beültetéskor kapott mikrochip matricák

közül egy felragasztását a bejelentõ lapra, az
esetleges elírás elkerülése érdekében.

Az állatorvos kötelezettsége, hogy
amennyiben a gazda igényli, a mikrochip-
pel ellátott állat adatait rögzítse a Magyar
Állatorvosi Kamara Petvet-data rendsze-
rén. Ha kedvencüket szeretnék magukkal
külföldre vinni, állatútlevelet kell részére
beszerezni. Bõvebb tájékoztatás mindkét
témával kapcsolatban megtalálható a
www.maok.hu honlapon.

Amennyiben a tartott eb elhullott, vagy
elveszett, illetve más településen, kerület-
ben él, kérjük a változást az ebnyilvántartó
lapon bejelenteni.

A bejelentés vonatkozik a korábban nyilván-
tartott, de az eltelt idõben elpusztult állatokra is.

Így egy pontosabb nyilvántartás alakul ki,
amely az élõ egyedeket fogja tartalmazni. 

Kötelezõ 
a veszettség elleni oltás
Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy az

ebek veszettség elleni védõoltása továb-
biakban is kötelezõ, törvényben elõírt
feladata a gazdinak. Minden ebet évente
egyszer részesíteni kell a veszettség elle-
ni védõoltásban. A 164/2008. (XII.20.)
FVM rendelet a veszettség elleni védeke-
zés szabályairól részletesen tartalmazza az
erre vonatkozó elõírásokat.

Kérjük a kerületi ebtulajdonosokat, hogy
ellenõrizzék kutyájuk oltási könyvét, és
amennyiben valamelyik kötelezettséggel
elmaradtak, azt mielõbb pótolják. 

Az utóbbi idõben jelentõsen megnõtt a
sérüléssel járó kutyatámadások száma
Óbuda-Békásmegyer területén. A marás
megtörténtét kérjük, jelezze a háziorvos fe-
lé, és az ÁNTSZ helyi intézeténél is. 

Amennyiben közterületen marás törté-
nik, a maró eb gazdájától vagy az állatot
felügyelõ személytõl kérni kell, hogy
azonnal mutassa be a kutya érvényes oltá-
si könyvét. Így elkerülhetõ a veszettség el-
leni oltássorozat is. 

Az ebtartási szabályok megszegése miatt
minden ilyen esetben szabálysértési eljá-
rást kezdeményezünk, valamint közigaz-
gatási eljárás keretében határozatban köte-
lezzük az ebtartót a szabályok betartására.
Amennyiben a határozati kötelezés be nem
tartása, vagy annak megszegése miatt is-
mételten sérülés történik, 5000 forinttól
500.000 forintig terjedõ, többször ismétel-
hetõ eljárási bírságot szabnak ki, amelyet
az adóhatóság hajt be. 

Várhatóan módosítják a jelenleg hatá-
lyos 1998. évi XXVIII. törvény az állatok
védelmérõl és kíméletérõl. Amennyiben a
módosítást elfogadják, a változásokkal
kapcsolatban tájékoztatjuk önöket.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Kutyák mikrochippezése, veszettség elleni oltása
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Az oldalt összeállította: Domi Zsuzsa

Még nem égethetõ avar és kerti hulladék
A vonatkozó helyi önkormányzati rendelet értelmé-
ben avar és kerti hulladék égetése Óbuda-Békásme-
gyer egész területén októberben, novemberben, va-
lamint februárban, márciusban, csütörtökön és
szombaton 10-tõl 15 óráig megengedett a tûzvédel-
mi elõírások betartása mellett. Párás, ködös, szeles
idõjárás esetén az égetés tilos. Az ingatlanon keletke-
zõ - a rendszeres szemétszállítással el nem szállítha-
tó vagy nem komposztálható - kerti hulladék elszállít-
tatása az ingatlantulajdonos, illetve a bérlõ, valamint
a telek használójának feladata és kötelessége.
Aki a tilalom ellenére avart, illetve kerti hulladékot
éget vagy a nyesedék elhelyezésére és elszállítá-
sára vonatkozó elõírásokat megszegi, szabálysér-
tést követ el, mely cselekményért 30.000 forintig
terjedõ pénzbírsággal sújtható.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

FELVÉTELÜNK ILLUSZTRÁCIÓ

Éjjel-nappal hívható a
Fõvárosi Közterület-

felügyelet ügyeleti szol-
gálata annak érdekében,
hogy rendezett, tiszta,
biztonságos, vagyis élhe-
tõ városban lakhassunk. A
szolgáltatást bárki igény-
be veheti, ha csõtörést,
gázszivárgást tapasztal,
ha elállja az útját egy
rossz helyen parkoló autó,

ha sötét van egy útszaka-
szon, mert kiégett az utcai
lámpa, ha rendszeresen
zaklatják az utcai zug-
árusok, ha megrongálták
a gyakran látogatott ját-
szóterén a játékokat, vagy
a parkban a padokat, vagy
bármi egyéb zavaró kö-
rülmény keseríti meg a
mindennapjait. A bejelen-
tés nyomán a felügyelõk

intézkednek, s ha nem
tudják saját hatáskörben
megoldani a problémát,
továbbítják az illetékes
szervezeteknek. 

Ha tehát valaki tapasztal
olyat, ami zavarja a sze-
mét, a fülét vagy a bizton-
ságérzetét, nyugodtan hív-
ja a két ingyenes számot:
06-80-220-220, 06-80-
330-330.

Az élhetõ fõvárosért

Zöldszám a közterületek rendjéért

A Sziget a zenei programok
mellett számos más, közér-
dekû eseménnyel várta a lá-
togatókat. Többek közt az ál-
latvédõk is kitelepültek a
Zöld Udvarba. 

Az Orpheus Állatvédõ
Egyesület minden-

nap állatvédelmi szemlé-
letformáló programokat
rendezett: kutyafajta felis-
merõ kvízjátékkal, memó-
riajátékkal várta a fiatalo-
kat egyénileg és csoporto-
san is. A nyertesek állatba-
rát ajándékokat kaptak. A
Sziget zöldprogramjai kö-

zött szerepelt továbbá
ökolábnyom-számítás, vi-
lágmentõ gyöngysor-fû-
zés, noécaching, ökoglo-
bál, filmvetítés, kerekasz-
tal-beszélgetés, vitafórum
és a Fair Trade kávézóban
felüdülhettek a fáradt szi-
getelõk. 

Nemcsak a Margit híd szé-
pül meg, de a sziget is
megújul némiképpen. A fõ-
városban elsõként itt épül
ugyanis ökojátszótér. 

Mivel nem lehet elég
korán kezdeni a

természet szeretetére és
tiszteletére való nevelést,
ez a létesítmény az óvo-

dás és kisiskolás gyere-
keknek segít elsajátítani
a helyes gondolkodást. S
hogy ne sérüljenek a kör-
nyezetvédelmi elvek, a
játszóteret úgy alakítják
ki, hogy egyetlen fát sem
kell kivágni miatta. 

A beruházáshoz szük-
séges környezetrendezés
30 millió forintba kerül,

amelyet a fõváros finan-
szíroz. Magának a ját-
szótérnek a megépítése
10 millió forintot igé-
nyel, melyet viszont a
budapesti Svéd Kereske-
delmi Kirendeltség aján-
lott fel. A létesítményt
várhatóan már szeptem-
berben birtokba vehetik
a kicsik.

Állatvédelemrõl a Zöld Udvarban

Ökojátszótér a Margitszigeten

Néhány kutyának és cicának ismét sikerült
Örökbefogadó napot tartottak augusztus 13-án az Illatos úti ebrendészeti telepen.A Fõ-
városi Közterület-felügyelet és a Vigyél Haza Alapítvány által közösen szervezett prog-
ramban 200 kutya és macska várta, hogy gazdára találjon.Elsõ alkalommal még kutya-
kozmetikusok is szerepet vállaltak a sikeres lebonyolításban:kicsinosították, megnyírták
és megfésülték a jobb sorsra érdemes kutyákat.A nap végére 29 kutyát és ugyanennyi
cicát vittek el a családok. Nagy szükség van a hasonló örökbefogadó napokra, hiszen
évente több mint 3000 kutyát adnak vagy hoznak be a telepre. A 94 férõhelyen általá-
ban 200-nál is több kutyát tartanak ideiglenesen. Amelyiket nem fogadják be családok,
kénytelenek elaltatni. Minél idõsebb egy kutya annál nagyobb az elaltatás veszélye.

Egyre többször kell hõségria-
dót elrendelni, mert annyira
meleg van. Ilyenkor még job-
ban kell vigyáznia mindenki-
nek magára és azokra is,
akik különösen veszélyezte-
tettek, mind például a gyere-
kek, a betegek és az idõsek.

Az idõseknél a tartós
hõség szív-, érrend-

szeri panaszokat idézhet
elõ. Ezek elkerülésére az
orvosok azt tanácsolják,
hogy kánikula idején tar-
tózkodjanak hûvös helyen,
kerüljék a fizikai megter-
heléseket és ha lehet, zuha-
nyozzanak naponta több-
ször is langyos vízzel. Hõ-
ségben egyébként minden-

kinek több folyadékra van
szüksége, akár 3-4 liter vi-
zet is lehet ilyenkor inni.
És mivel az izzadással sót
is veszít a szervezet, ennek
pótlása is fontos. Ezért az
ételeinkbe ilyenkor kicsit
több sót tehetünk. Tartóz-
kodjunk a kávé, az alkohol,
a cukros, szénsavas üdítõk
fogyasztásától, inkább vi-
zet, teát, szénsavmentes
üdítõket, paradicsomlevet
igyunk és aludtejet, kefirt,
joghurtot, valamint köny-
nyû ételeket, salátákat, le-
veseket, fõzelékeket
együnk. Ezek nem terhelik
meg ugyanis a szerveze-
tünket, hanem segítenek a
hûtésében. D. Zs.

Hõség idején …
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A XIX. században a fürdõkul-
túra továbbfejlõdött Ma-
gyarországon, így Óbudán
is. A bécsi udvar 1804-ben
megbízta orvosait, hogy
vizsgálják meg a területen
található gyógyvizeket, for-
rásokat. A kutatók az óbudai
gyógyvizeket emberi fo-
gyasztásra és gyógyításra is
alkalmasnak találták. 

További, alaposabb
vizsgálatok elvégzé-

sére, 1812-ben az udvar
megbízta Kitaibel Pált
(1757-1817), a kiváló bo-
tanikus egyetemi tanárt, a
téma kiemelkedõ szakér-
tõjét és kutatóját, hogy
gyûjtse össze a hévízek és
hõforrások gyógyító ere-
jérõl szóló adatokat. Õ
elemezte elõször hazánk-
ban az ásványvizeket, bár
összefoglaló munkája
csak halála után jelent meg
„Hydrographia Hun-
garica” címmel. Rendkí-
vüli alapossággal, szakmai
tudással összeállított mû-
vében részletesen írt az
óbudai fürdõket tápláló
források és gyógyvizek ál-
dásos élettani hatásairól,
összetételérõl. Az itt feltö-
rõ vizek elsõsorban a kü-
lönbözõ ízületi betegsé-
gek, valamint az izmok re-
generálódásának gyógyí-
tására alkalmasak. Köz-
vetlen fogyasztása a gyo-
mor- és bélbetegségekben
szenvedõknek, illetve az
emésztõrendszeri rendel-
lenességek gyógyítását se-
gíti elõ.

Az udvar a tulajdono-
sok nélküli budai fürdõket
a kincstár kezébe adta
hasznosításra. A Császár-
fürdõt, mely a József-
hegy lábánál, a mai Fran-
kel Leó út és az Árpád fe-
jedelem útja közötti terü-
leten fekszik, 1806-ban
Marczibányi István kirá-
lyi tanácsos vette meg, aki
még ugyanebben az év-
ben átadta azt az Irgalmas
Rendnek, azzal a kikötés-
sel, hogy az összes befo-
lyó jövedelmet a vagyon-
talan betegek gyógyításá-
ra fordítsák. A következõ
évtizedekben rohamosan
fejlõdött az épületkomp-
lexum, az ország egyik

legnagyobb fürdõje lett.
Egyszerre 1000 vendég
látogathatott ide. Felépült
a gõzfürdõ, az iszapfürdõ,
a fedett nõi és a nyitott
férfi úszófürdõ, 22 tükör-,
18 török- és 83 kádfürdõ,
egy nagy gyógyudvar, to-
vábbá sétányok. A hosz-
szabb ideig itt tartózkodó
gyógyulni vágyók számá-
ra 200 vendégszoba állt
rendelkezésre. A meg-
növekedett igények miatt
az épületet Hild József
tervei alapján 1841-1844
között építették át. 

A Császárfürdõ szom-
szédságban áll a Lukács
fürdõ, a mai Frankel Leó
úton. A Felhévízen álló
fürdõt 1178-ban alapítot-
ta a Szent János Lovag-
rend. Késõbb a Máltai
Lovagrend (volt johan-
niták) birtokába került a
terület. A lovagrendek a

kolostor, ispotály és szál-
láshely mellé fürdõt is
építettek. Oláh Miklós
(1493-1568) helytartó,
esztergomi érsek is meg-
jegyezte, hogy Fel-
hévízen milyen híres és
pompás fürdõház mûkö-
dik. (Természetesen a tö-
rök korban is fürdõ állt
ezen a területen.) A fürdõ
természetes forrásvízbõl
kapja a vízellátást. Korán
felfedezték, hogy nem-
csak a fürdõzés, hanem a
forrásvíz fogyasztása is
gyógyító hatással van a
betegekre. A forrásvíz fo-
gyasztásának csak a XX.
század elején nõtt meg a
jelentõsége a fürdõ terü-
letén. 

Horváth Péter
történész 

Óbudai Múzeum
Folytatás következõ

számunkban 

Óbudai fürdõk a XIX. században

A Római-part a régi szép idõkben. (Forrás: Gál László
Csak a szépre… címû albuma, Budapesti élet-képek az
1950-60-as évekbõl. Fotó: Hires Tibor)

Az Aquincumi Múzeum kö-
zelmúltbeli ismeretter-
jesztõ elõadása a késõ
bronzkor idõszakával fog-
lalkozott.

S zilas Gábor régész
bemutatta a halott-

kultuszban bekövetke-
zett változásokat, a te-
metkezési szokásokat a
középsõ bronzkor végé-
tõl a késõ bronzkor vé-
géig a fõvárosban feltárt
temetõk leletei alapján.
Ezek a változások az élet
minden területére kiter-
jedtek és a hiedelemvi-
lágban is éreztették hatá-
sukat. Ekkor jelent meg

egy új temetkezési mód:
a csontvázas rítus, majd
pedig a késõ bronzkor
második felében az úgy-
nevezett urnamezõs kul-
túra terjedt el. Számos, a
helyi kultuszélethez szo-
rosan kötõdõ tárgy miatt
Budapest, sõt az egész
Kárpát-medence kiemel-
kedõ emléke a Királyok
útján a múlt században
feltárt késõ bronzkori ur-
natemetõ. Az egyik sír
urnájában 23 tárgyat ta-
láltak, amelyek feltéte-
lezhetõen egy helyi sá-
mán, varázsló eszköz-
készletét alkották.
(www.aquincum.hu) 

Halottkultusz 
a késõ bronzkorban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Apróhirdetés

� TV-szerelõ! TV (hagyományos, LCD, plaz-
ma, projekt. LED) monitor (LCD, LED) HIFI
és háztartási gép javítás. Kiszállás ingyenes.
Tel.: 06(30)912-3761, 243-9401. (Nagy István)
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás

�Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi hû-
tõgépek fagyasztók javítása 35 éve a kerületi la-
kosok szolgálatában.(Ingyenes kiszállás).
Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Fürdõszobák, konyhák teljes körû
felújítása, átalakítása! A legkisebb munkától a
teljes lakásfelújításig, anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre! Tel.: 06(30)960-4525
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
autómata mosógép szervíz. Javítás esetén ingye-
nes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, párká-
nyok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa-, sza-
lagfüggöny szerelése. Tel.: 06(20)321-06-01
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20)972-0347,403-
9357, 06(30)589-7542 
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932 
� Tévéjavítás azonnal! (Orion, Videoton,
Grundig, ITT- NOKIA, Nordmende, Vestel,
Samsung) Tel.: 06 (20)471-8871
� Kõmûves gyorsszolgálat. Felújítás - javí-
tás - átalakítás - gipszkartonozás, kismunkák
specialistái. Tel.: 06-30-294-96-70

� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� Gázkészülék gyors javítása, gázszivárgás
és CO. mûszeres mérés. FÉG szerviz. Tamási
József. Tel.: 214-1606; 06(20)926-5362
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Duguláselhárítás nonstop, olcsón, géppel,
gyorsan, tisztán, szakszerûen. Tel.: 317-6298;
06(20)970-5933
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-

szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
�Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusítá-
sa, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 242-1389
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, +36(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Kertgondozást, kertépítést, kemenceépí-
tést, mindenféle kerti munkát vállal, megbíz-
ható agrármérnök: 06(20)457-7186
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554
� Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztése, javítása, zá-
rak cseréje (pl. kétszárnyú ablak zárszerkeze-
tének cseréje), szigetelése garanciával. Fel-
mérés díjtalan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-
0269; www.ajtoablakdoktor.hu
� Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást, ta-
pétázást ingyenes takarítással, parkettalerakást,
parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-gáz-gip-
szkartonszerelést, csempézést, villanyszerelést,
kõmûves, asztalos munkátvállal kisiparos ga-
ranciával. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Kerti munkák végzésére ajánlkozik lein-
formálható nyugdíjas férfi, saját gépekkel.
Tel.: 06-(20)384-7397
� Intarziakészítést és bútorrestaurálást
vállalok 20 éves gyakorlattal. Eredeti bútorok
(Biedermeier, barokk, stb.) másolatainak ké-
szítése. Tel.: 06(30)250-4471
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 21 év tapasztalata, szakképzett-
ség, jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55.
Tel.: 325-8387, 06(30)932-2637, befokkt@
gmail.com www.befokkt.hu
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás, zár-
szerelés, rácsok, kapuk kerítések, lakatosmun-
kák. Tel.: 06(30)299-1211 www.racskeszites.hu
� Minden, ami kert - exkluzív minõségben!
Kertépítés tervezéssel, kertfenntartás, gyepesí-
tés, térkövezés, dísztó, sziklakert, öntözõrend-
szer. Tel.: 06(20)378-4632, www.prokert.com
� Nyári akció! Mûanyag nyílászárók megfi-
zethetõ áron a gyártótól. Komplett árnyéko-
lástechnika: redõny, reluxa, rovarháló, napel-
lenzõ 20-40 % kedvezménnyel! Tel.:
06(70)242-0464; 06(20)381-4553
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� 1987-óta mûködõ kft. tetõszigetelést vállal
10 év garanciával. Társasházi felújítási mun-
kák kivitelezését is vállaljuk. Tel.: 06(30)931-
3203, Czetu Kft.
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés: Tell.: 06(30)272-3909
�Fakivágás. Veszélyes fák ágankénti lebontás-
sal való kivágása. Koronaalakítás, száraz, beteg
részek eltávolítása, igény szerint ágak darálása,
szállítása. Tel.: 06(20)485-6547, Kovács Sándor
� Mûbútorasztalos vállalja 40 éves szakmai
gyakorlattal, antik, styl bútorok restaurálását,
bútor készítését, kárpitos munkával is. Tel.:
06(30)944-2206
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
�Klímaszerelés, karbantartás rövid határidõ-
vel. www.simonklima.hu Tel.: 06(20)552-5894

� Leszokatjuk a dohányzásról biorezonan-
ciával (30 perc 7000Ft). A békásmegyeri
Csobánka téri SZTK-ból átköltöztünk a Békási
lakóparkba, ahol egész héten szombaton is ke-
zelünk. Bejelentkezés. Tel.: 06-70-271-9867
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559
www.callantorna.hu
� CITYdent fogtechnika. Törhetetlen, ru-
galmas, flexit fogsorkészítés amerikai alap-
anyagból. Hagyományos fogsorkészítés. Tel.:
06(70)452-0420
� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 06(20)773-7565
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508. Szük-
ség esetén háznál is kezel
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
40000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Tel.: 06(20)481-
4646

� Dajka, kisgyermekgondozó, gyógypeda-
gógiai asszisztens képzés. Kasza Szakképzés.
Tel.: 276-5918 Ny.01006404

� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� Német nyelvoktatás Csillaghegyen. Szor-
galom, kitartás, akár fél év alatt sikeres nyelv-
vizsgád lehet. Tel.: 06(70)279-5053
� Több évtizedes gimnáziumi tanári gyakor-
lattal rendelkezõ fõiskolai tanár biológia és
földrajz tantárgyakból emeltszintû érettségire
való felkészítést vállal. Tel.: 06(20)260-7362
� Nyelvvizsgáztató tanár angoltanítást,
vizsgafelkészítést vállal Kaszásdûlõn. Tel.:
242-6826; 06(30)617-1828
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043 E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Angoltanítás, Békásmegyeren  beszéd-
centrikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizs-
ga, 20 éves tapasztalat. Tel.: 06(20)439-6410
� 4 napos rajztanfolyamokat indítottunk az
EuroCenter mögött a Golf Club épületében.
Érdeklõdni: www.panelpha.hu/tan-
folyamok.htm Tel.: 06(30)238-3283

� Akkreditált nyelvvizsgahelyen vizsgázta-
tó, diplomás, Angliában élt tanárnõ vállal
minden szinten angol tanítást, korrepetálást,
nyelvvizsgára felkészítést a Lajos utcában.
Érd.: 20/7737-512 katvarszegi@gmail.com
� Gyerekangol Békásmegyeren, 5-15 éve-
seknek, kedvezõ áron, tanítási anyanyelvi ta-
pasztalattal, diplomával. Tel.: 06(20)442-8577
� Mortimer English Club, játékos angol
nyelvoktatás, óvodás korú gyermekeknek
több helyszínen, diplomás nyelvtanárnál. In-
gyenes próbaóra! www.mortimer.hu Tel.:
06(20)564-2805
� Angoltudás gyorsan, hatékony, beszéd-
centrikus módszerrel! 2x36 óra alatt stabil
alapok, magabiztos beszédtudás. Kiscsopor-
tos (4-6 fõs) tanfolyamok. www.playingeng-
lish.com Tel.: 322-1537
� Német nyelvtanítás, társalgás, nyelvvizs-
gára, érettségire, pótvizsgára felkészítés ta-
nárnõnél Aquincumnál. Iskolásoknak angol-
tanítás: 06(20)285-0713
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478

� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel.:
06(30)900-0963
� Békásmegyeren 57 nm, 1+2 fél szobás,
felújított öröklakás eladó. Irányár: 10,8 MFt.
Tel.: 06(20)546-1799
� Raktár utcában, csendes, kertes helyen el-
adó egy felújítandó, földszinti, 1 szobás tégla
lakás tulajdonostól. Tel.: 06(20)457-1378
� Békásmegyeren felújított 37 nm-es lakás
a hegy felõli oldalon eladó. Ir.ár: 8,2 MFt.
Tel.: 06(30)646-8443
� 2,5 szobás lakás eladó Rómain, a Pók ut-
cai lakótelepen, cseréptetõs házban. Tel.:
06(30)244-9271 
� Ezüsthegyen önkormányzati telek bérleti
joga átadó. Tel.: 06(30)947-4056. E-mail:
saro1970@freemail.hu
� Rózsadombi kétgenerációs 140 nm-es la-
kásomat csillaghegyi telekre, házra (lehet ro-
mos) cserélném. Tel.: 06(30)942-2266
� Tulajdonostól egyszobás 39 nm, tégla I.
em. eladó. Tel.: 388-2028
� Rómain, Platánliget Lakóparkban (nem
ártér) 121 nm-es, belsõ kétszintes lakás, ext-
rákkal, nagy terasszal, garázzsal, tárolóval tu-
lajdonostól eladó, (csere is érdekel). Tel.:
06(30)932-2637
� Eladó III. Szél u. 34 nm földszinti, 1 szo-
ba-fél komfort, tégla, gázfûtés, tehermentes,
felújítandó. Ár: 8,3 MFt. Tel.: 359-1269
� Római-parti 4 emeletes házban 2. emele-
tén 1+2 fél sz., ízlésesen felújítva eladó. Tel.:
06(20)398-1850

� Csillaghegyen 120 m2 -es helyiség (mos-
dóval) garázsnak, raktárnak csendes tevé-
kenységre kiadó. Tel.: 240-9728

� Flórián áruház mellett, frekventált he-
lyen, 15 éve bevezetett, nagy forgalmú,
bõráru-ajándék üzlet eladó, kiadó. Tel.:
06(70)371-5578

�� Motorbeállóhely kiadó. Pünkösdfürdõ
út mellett, zárt, fedett, motorbeállóhely
hosszú távra kiadó. Tel.: 06(30)919-5018

� Kiadó Belvárosban 60 nm-es köz-
pontifûtéses lakás, az Aranykéz utcai par-
kolóházban. Tel.: 267-0525

Kiadó

� Kedves Tulajdonos! Továbbra is a leg-
jobb feltételekkel segítünk kiadni, eladni
ingatlanát. Multinacionális cégek részére
keresünk bérbeadó, luxus házakat. Start In-
gatlan Kft. Tel.: 316-9408; 06(20)971-3335

Ingatlan

� Matematika-, fizika-, kémia-, magyarta-
nárok korrepetálnak általános- és középisko-
lásokat a Vörösvári úton, minden délután.
Középiskolai elõkészítõk max. 2-3 fõs kis-
csoportban. Thalész-Kör, www.obuda-
matek.hu, tel.: 06-20-946-2027 

Oktatás

�� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III. ker.
Bécsi út 217-ben (EuroCenternél). Gyer-
mek-felnõtt bõrgyógyászat. Bõrkinövé-
sek, értágulatok eltávolítása. Bejelentke-
zés: 06(20)543-3948

� Érszûkület gyógyítása, teljes érrend-
szer tisztítása kardiológus vezetésével.
Szépvölgyi úti HÉV-megállónál. Tel.: 220-
4641; 06(20)349-4277

�Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-
18 óráig, illetve igény szerint. Bejelentke-
zés, tel.: 06(30)201-9198

� Bõrgyógyászati magánrendelés hétfõn
16-18-ig, csütörtökön 11-13 óráig. III. Bé-
csi út 85. IV/1. Dr. Suhajda Kornélia fõor-
vos. Bejelentkezés: 317-0631

� Bõrgyógyászati, kozmetológiai ma-
gánrendelés. Gyermekbõrgyógyászat. Bu-
dapest, 1027 Horvát u. 28. Dr. Faragó Ka-
talin. Bejelentkezés: 06(30)964-5436

Egészség

� Festés, mázolás, tapétázás garanciával,
bútormozgatással. Tavalyi árak, minõségi
munka! Tel.: 06(70)325-2885

� Társasházak, Lakásfenntartó Szövet-
kezetek teljes körû képviselete, üzemelte-
tése. Kizárólag könyvelés is! Referenciák,
19 éves mûködés a III. kerületben. Tel.:
367-1373; 367-1853

� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz
és mûszaki bizományi. Ingyenes kiszállás.
Az elvégzett javításra garancia, nyugdíjas
kedvezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4.
(Duna felõli oldalon, postával szemben).
Tel.: 243-2730, 06(20)997-2747

�� www.komplettologia.com

Szolgáltatás
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� Kiadó Ó-Békáson 1,5 szobás különálló
lakrész 50.000 Ft/hó, és az Operánál földszin-
ti irodarész 30.000 Ft/hó. Tel.: 06(30)996-
0183
� Gyógytornász, jóga, masszõr, stb. bérlõ-
társat keresek tornateremként mûködõ lakás-
ba.Tel.: 06(30)921-6559
� Csúcshegyen kiadó lakható nyaraló, vagy
elcserélhetõ kisebb lakásra. Gáz, víz, villany,
garázs, kert és komfortos lakrész elfoglalható.
Tel.: 06(20)318-0000
� Amfiteátrum utcában garázs kiadó. Tel.:
06(20)395-5320

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� Eladó egy alig használt LEG-MAGIC (fe-
nék-comb erõsítõ). Elszállítható: Óbudáról.
Ára: megbeszélés tárgya.  Érd.: 06(30)406-
6581

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket, ér-
méket, képeslapot, porcelánt, egyéb régiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. Tel: 266-4154
� Hajdu Eszter vásárol legmagasabb áron,
bútorokat, festményeket, órákat, porceláno-
kat, szobrokat, dísztárgyakat, csillárokat,
hangszert, bizsukat, kitüntetést, könyveket,
hagyatékot. Díjtalan kiszállással! Tel.: 06-30-
308-9148
� Tört arany és tört ezüst felvásárlás. Arany:
4600 Ft-tól-5600 Ft-ig. Ezüst 80 Ft-tól- 120
Ft-ig. Tel.: 06(20)590-5284. Cím: V. ker. Kí-
gyó utca 4-6 fszt 1
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123

� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(30)857-2653

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó.Tel.:243-8280, 06-
20-528-48-52, 06-1- 413-15-36 www.mici-
macko.net
� Takarítást, bejárónõi munkát keres meg-
bízható, leinformálható, munkájára igényes
38 éves hölgy, tapasztalattal, referenciákkal.
30/6133-833
� Ingatlanirodánk a 2. és 3. kerületbe hely-
ismerettel rendelkezõ üzletkötõket keres. Idõt
és energiát kérünk, minden mást mi biztosí-
tunk! Jelentkezés:0620/208-9844,
csaladi.ingatlan@csic.hu
� Gyakorlattal rendelkezõ középkorú nõ ta-
karítást és vasalást vállal Óbudán heti 1-2 al-
kalommal. Tel.: 06(20)310-8476
� Százezer forint feletti jövedelem már az
elsõ hónapban. Ingyenes termékkóstoló. Tel.:
06(20)926-4620
� Kaszásdûlõn HÉV-megállónál mûködõ
szépségszalonban hely alacsony áron kiadó
fodrásznak, kozmetikusnak stb. Tel.:
06(20)442-4409
� Karosszérialakatos fiatalember (munká-
jára igényes) állást keres. Autóértékesítés is
érdekel. Tel.: 06(70)573-3772; 06(20)665-
6253

� Balatonra, kisebb házkörüli, kerti mun-
kákhoz segítõtársat keresek, nyaralási lehetõ-
séggel. Tel.: 06(30)549-1935
� Lendítse fel üzletét profilvideóval!
www.profilvideo.hu Info: 06(30)942-5745

� Garázst vagy mûhelyt bérelnék szerelõak-

nával vagy szerelõakna kialakíthatóságával.

Tel.: 06(70)573-3772, 06(20)665-6253

� Kiadó iroda! Kaszásdûlõn kiadó 79 nm

felújított utcai iroda. Tel.: 250-1460; 367-

1373; 367-1853

� Értelmiségi pár nyugdíjas hölggyel vagy
úrral életjáradéki szerzõdést kötne. Tel.:
06(70) 947-6435
� Gyermektelen idõs hölggyel, úrral öröklési
szerzõdést kötnék, akinek szeretettel segítségé-
re lennék szakértelemmel, speciális masszá-
zsokkal, természetgyógyász és egyéb segítõ
végzettségeim vannak. Tel.: 06(20)525-4019

ÉletjáradékÜzlet

Egyéb

Állás

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

Rangli Margit ma már boldogan meséli édesanyja
betegségnek történet. Az idõs hölgy sok szenvedés és
orvosi kezelés után, most a gyógyulás útjára lépett. 

„Édesanyámnál 2007 júniusában kétoldali, rossz-
indulatú petefészek daganatot diagnosztizáltak. Saj-
nos hatalmas méretük miatt - két emberfej nagyságú
daganatról van szó, az egyik 4 a másik 4,5 kg volt -
azonnal operálni kellett.  Meg is mûtötték, mindkét
petefészkét eltávolították, de mivel a szíve gyenge, a
méhét bennhagyták. Ezután 4 kemoterápiát kapott.
Szerencsénkre ekkor már tudtunk a gombakivonatról,
és ezt szedve szinte észre sem vette anyukám a kemót.
A haja sem hullott ki teljesen, csak megritkult, de nem
voltak hányingerei, sem rosszullétei. Tavaly március-
ban elkezdett a méhe vérezgetni, majd 33 sugarat ka-
pott. A decemberi Ct szerint sajnos áttétek jelentkez-
tek a májon, és a tüdõn. Az egyik  tüdõlebenyen 12, a
másikon 7 gócot mutatott ki a CT” - meséli a szívszo-
rító történetet Margitka, majd át vette a szót édesany-
ja Rangli Ferencné Margit.

„Ekkor duplájára növeltük a gyógygomba kivonat
adagomat. Nagyon bíztam a sikerben! A márciusi CT
már csak a bal tüdõlebeny csücskében talált 1 db  10
mm-es gócot. A méhében egy 15 és egy 30 mm-es me-
szes képletet, a májában pedig semmit nem talált. Vá-
rakozáson felüli lett az eredmény, és én ezt a javulást
csakis ezeknek a készítményeknek tulajdonítom. El-
mondhatatlan az örömünk, és újra tudunk remény-
kedni.”

Dr. Szabad Katalinnál hasonló megdöbbentõ
gyógyulásról számolt be. 2009 januárjában kissej-

tes tüdõdaganatot állapítottak meg nála. Tü-
dejében több, mit tíz kisebb-nagyobb daga-
natot diagnosztizáltak. Kezelõorvosa mûté-
tet nem javasolt, õszintén elmondta neki,
hogy betegsége sajnos gyógyíthatatlan, és
valószínûleg csak néhány hónapja van hátra.
Katalin nem nyugodott bele a végzetes diag-
nózisba, eldöntötte, hogy felveszi a harcot a
gyilkos kórral. Ekkor ismerkedett meg a
gyógygomba kivonatokkal.  Katalin így me-
sélt errõl az idõszakról: „Éreztem, hogy a
szervezetem napról-napra erõsödik, felélén-
kül. Három hónap múlva az esedékes CT-
vizsgálat döbbenetes eredményt hozott. Minden
egyes daganat eltûnt.”

Egy év múlva egyetlen 11 mm-es csomót találtak
Katalin tüdejében, ami radiológus orvosa szerint a
mai napig nem változik, áttétet nem képzett.

Dr. Szabad Katalin ma is jól van: „Véleményem
szerint az állapotjavulást a gyógygomba kivonatok-
nak köszönhetem.”

Varga Gábor hatóanyag-kutató, a gyógygombák
szakértõje a két esetre így reagált. 

„Daganatos betegségeknél érdemes a gyógygom-
ba kivonatokat az apigeninnel kombinálni. Az api-
genin ugyanis jelentõs rákellenes hatással rendelke-
zik. Azt mutatták ki az apigeninrõl, hogy a kemoterá-
pia rákellenes hatását képes növelni a mellékhatása-
it pedig csökkenti.  Ez nagyon jelentõs, hiszen, így a
betegnek több kemoterápiát tudnak adni, ezáltal sok-
kal nagyobb esélye lesz a gyógyulásra is.  

A gyógygomba kivonatok rák ellenes hatását pedig
már nagyon régen kimutatták, gyógyhatásáról és ártal-
matlanságáról évszázadokra, illetve évezredekre vis-
szanyúló népgyógyászati tapasztalatok tanúskodnak.
Számos szájon keresztül adagolt gyógygomba kivonat
rákellenes hatását már klinikai kísérletek is igazolják.

Például az Agaricus blazei Murill gomba kivo-
nat jótékony hatását Dél-Koreában végzett placebo
kontrollált kettõsvak klinikai kísérlet (2004) tá-
masztja alá. Nõgyógyászati rákban szenvedõknél a
gyógygombával kezelt betegeknél a természetes
ölõsejtek rákellenes aktivitása lényegesen fokozó-
dott. Persze még számos olyan gombafaj létezik,
melynek kivonata segítheti a különbözõ rákos be-
tegségek gyógyulását” - tette hozzá Varga Gábor
hatóanyag-kutató. 

A gyógygombákról bõvebb információt a 06-
70/328-72-22-es telefonszámon kaphatnak.

Küzdelem a RÁKKAL

SÜNGOMBA

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Függönyvarrás (150 Ft/m)

Karnisok
Hajlított, egyedi méretre is. 

Ingyenes felmérés és felszerelés !

SZÉLES BÚTORSZÖVET

VÁLASZTÉK !!!

AQUINCUM 

LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

(Pók utcai lakótelep)

1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.

Tel./fax: 242-7157 

Mobil: 06 (20) 926-3422 

Nyitva H-P.: 10-18, Sz.: 9-13

E-mail: tex_ep@rubicom.hu www.alakastextil.fw.hu
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Évadzáró Csopakon
A Csopak Galériában
az óbudai Rab-Kováts
Éva festõmûvész kiállí-
tásával zárják az idei
évadot. A kiállítás au-
gusztus 19-én nyílt és
szeptember 2-ig tekint-
hetõ meg, hétfõ kivéte-
lével naponta 10-tõl 13
és 17-tõl 20 óráig. (A
belépés ingyenes. Cím:
Csopak, Kossuth Lajos
utca 53.)

Búcsúmise 
A Külsõ-bécsi úti Filoxé-
ra kápolna búcsúmiséjét
szeptember 4-én 16
órától tartják a „Braun-
haxler” Egyesület szer-
vezésében. (A kápolna
megközelíthetõ a 260
autóbusszal, a sorom-
pónál kell leszállni.) 

Vendégek
Nagykanizsáról
A Krúdy Gyula Irodalmi
Körben szeptember 8-án
16.30 órától a nagykani-
zsai Takács László Irodal-
mi Kör tagjai mutatkoz-
nak be. (Helyszín: a Kéhli
Vendéglõ Krúdy Szalon-
ja. Cím: Mókus utca 22.)

Elektrográfiák 
Gábos József elektro-
gráfiáiból nyílik kiállítás
szeptember 8-án 18 óra-
kor az Ökollégium
Artgalériában (Szél utca
11-13.). Az alkotások
szeptember 30-ig tekint-
hetõk meg hétközna-
ponként 10-tõl 19 óráig.

Kerámiák 
a galériában

Krajtsovits Margit kera-
mikusmûvész kiállítása
október 16-ig látható a
Budapest Galéria Kiállí-
tóházában. (Megtekint-
hetõ hétfõ kivételével,
mindennap 10-tõl 18 órá-
ig. Cím: Lajos utca 158.)

Nyári nyitva tartás
a Platánban

Rövidített nyitva tartás
augusztus 28-ig a Pla-
tán Könyvtárban: hétfõn
14-tõl 18; kedden 14-tõl
19 óráig; szerdán zárva;
csütörtökön 14-tõl 19;
pénteken 14-tõl 18 órá-
ig; szombaton zárva.

A tárlat betekintést
nyújt az 1881-es

makói születésû Galamb
József családi hátterébe,
szegedi középfokú ta-
nulmányaiba. Ismerteti
az egyetem jogelõdjé-
ben, a Magyar Királyi
Állami Felsõ Ipariskolá-
ban végzett tanulmánya-
it, az Egyesült Államok-
beli tevékenységét 1903
októberétõl egészen az
1955. december 4-én
Detroitban bekövetke-
zett haláláig. Nyomon
kíséri továbbá a Ford
Motor Company-nál
végzett egyedülállóan
gazdag konstruktõri te-
vékenységét melynek
jelentõségét az évszázad
autójának megválasztott
Ford T-modell megter-
vezése adja.

Az Óbudai Egyetem
elõdei értékeinek felku-
tatását, megõrzését, ne-
ves tanárai, ismertté
vált tanulói bemutatá-
sát nemes és fontos fel-
adatának tekinti. Ga-

lamb József munkássá-
gát szemlélteti a Bánki

Donát Gépész és Biz-
tonságtechnikai Mér-
nöki Karon a nevét vi-
selõ elõadóterem. Em-
lékét õrzik a Hallgatói
Önkormányzat közre-
mûködésével évente
megrendezendõ hagyo-
mányõrzõ kupák, és

azok a hazai, valamint
nemzetközi konferenci-
ák, melyeken az egye-
tem oktatói és hallgatói
ismertetik a fõkonst-
ruktõr szakmai és em-
beri tevékenységét, az
újabb kutatási eredmé-
nyeket. A Galamb Jó-
zsef emlékszobában
pedig elhelyeztek egy
1922-es gyártású T-mo-

dellt, melyet a kar mun-
katársai és hallgatói ál-
dozatos, precíz és szak-
szerû munkával restau-
ráltak.

(A kiállítás az Öntödei
Múzeumban szeptember
végéig tekinthetõ meg.
Cím: II. Bem József utca
20. Nyitva tartás: hétfõ
kivételével naponta 9-
tõl 17 óráig.)

Galamb József és a Ford Motor Company
Az Óbudai Egyetem kettõs jubileumot ünnepel Galamb
József, a Ford T-modell megalkotója kapcsán: 130 éve
született a neves konstruktõr és 110 évvel ezelõtt az
egyetem jogelõdjében, a Budapesti Magyar Királyi Felsõ
Állami Ipariskolában vette át végbizonyítványát. Ez al-
kalomból készült el a „Galamb József és a Ford Motor
Company” címû tablósorozat. A vándorkiállítás jelenleg
a Magyar Mûszaki és Közlekedési Múzeum Öntödei Mú-
zeumában látható.

Amúlt nyáron több if-
jú pár csalódott,

mert pár héttel esküvõjük
elõtt már nem volt mód
kellõ felkészítésükre. Ép-
pen ezért jövõ nyárig az
Óbudai Szent Péter és
Pál Fõplébánia-temp-
lomban két katekézis
nyújt alkalmat erre szep-
tember 16-tól decembe-
rig, vagy 2012 januártól
húsvétig. A jelentkezés-
hez nem szükséges elõre
tudni a tervezett esküvõ
pontos idejét, de fontos,
hogy a felkészülés idõ-
ben megtörténjék.

Ezekkel a katekézi-
sekkel lehet pótolni mind

az elmaradt keresztelése-
ket, mind az elsõáldozá-
sokat. Bõvebb információ
a plébánia irodájában (La-
jos utca 168., a templom-
tér elején), munkanapokon
15.15-tõl 17.30 óráig.

Egyházzenei
események 

Az Óbudai Fõplébánia
egyházzenei eseményei:
szeptember 11-én 18 óra-
kor ünnepi mise: a Kiscel-
li Oltár búcsúja. Elhangzik
Mozart: Koronázási misé-
je. * Szeptember 17-én 19
órától az egyházmûvésze-
ti Sacralis Hét keretében J.
S. Bach: János passió.

A Vasarely Múzeum egész
nyáron új, interaktív te-
remmel várja a látogató-
kat. 

Ez három témát köt
össze: Vonalak moz-

gásban, Térbeli illúziók,
Vasarely színvilága. A
gyerekek, a fiatalok és a
felnõttek szabadon ki-
próbálhatnak mindent
annak érdekében, hogy
könnyebben megértsék a
múzeumban látható mû-
alkotásokat. Vasarely
olyan mûveket kívánt al-
kotni, melyek csak a
szemlélõ aktív részvéte-
lével kelnek életre. Mû-
alkotásai megváltoznak,
ha más helyrõl vagy
mozgás közben nézzük
õket. A látottak arra báto-
rítanak mindenkit, hogy
nyitott szemmel fedez-
zék fel Vasarely mûvé-
szetét, és utána készítsék
el saját alkotásukat.

Õsszel szakkörök in-
dulnak a múzeumban. A
jelentkezõk korától füg-
gõen külön csoportba ke-
rülnek majd a kisebbek és
a nagyobbak, a fiatalok és
a felnõttek. Minden alka-
lom két részbõl áll majd.
A foglalkozás elsõ felé-
ben a résztvevõk a mûal-
kotásokkal és különbözõ
mûvészeti technikákkal
ismerkednek, ezt követõ-
en egy-egy mûtárgyhoz
kapcsolódóan elkészíthe-
tik saját alkotásukat. 

A múzeum interaktív
terme hétfõ kivételével
mindennap 10-tõl 17.30
óráig várja a látogató-
kat. (Cím: Vasarely Mú-
zeum, Szentlélek tér 6. To-
vábbi információ és ér-
deklõdés: Szépmûvészeti
Múzeum, múzeumpeda-
gógiai osztály. Telefon-
szám: 469-7180, e-mail:
m u z e u m p e d a g o g i a @
szepmuveszeti.hu)

Házasságra készülõ
fiatalok figyelmébe

Õsztõl szakkörök

Interaktív terem a Vasarelyben
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Szindbád, az alább következõ feljegyzések
szerzõje akkoriban az óbudai százeszten-

dõs emberek búcsújára járt májusban, holott ta-
vaszi idõben más tennivalói voltak azelõtt. De
a feljegyzésekbõl majd megtudjuk, hogy miért
járt Szindbád a százesztendõs emberek búcsú-
jára. Kétségtelenül megállapították, hogy Óbu-
da Magyarország legrégibb városa, már Béla
király idejében is helyén volt, de hogy alapítási
éve egybeesik Krisztus születésének idejével,
az elsõ keresztények megjelenésével, azt sokfé-
leképpen bizonyítani lehet.

Ha voltak Krisztus elõtt keresztények: azaz
jó, tisztességes, istenfélõ emberek, akik tán ak-
kor is lehettek, amikor Darwin õsembere elõ-
ször találkozott Istennel, aki bizonyára éppen
olyan hatalmas Világura volt akkor is, mint az-
óta mindig, mióta lelkes és lelketlen lények
vannak: az elsõ keresztények Óbudán teleped-
tek meg.

Különösen bebizonyosodik ez most is a pün-
kösd elõtti, áldozócsütörtök körüli búcsújárá-
sokban, amikor a százesztendõs, azaz a legöre-
gebb emberek búcsúra járnak Óbudán, miután
az emberi kor véghatárait elérték, sõt némelyek
felül is múlták.

A százesztendõs emberek búcsúnapján min-
dig szép májusi hajnal van, és az óbudai házak
felnyíló kapuin a fecskékkel együtt repülnek ki
az öregemberek. (Itt ugyanis a fecskék is a ko-
csin járnak ki és be az udvarokban levõ fészke-
ikbe; minden fecskepárnak megvan a maga
házszáma, amelyet olyan pontosan tudnak,
mint az emberek.)

De nem ébredez olyan korán sem óbudai
fecske, sem óbudai ember, hogy azt az óbudai
harangozó meg ne elõzné. Itt a plébánia haran-
gozója tán sohasem alszik, vagy tán csak olyan
rövidet a harangjai között, amilyen rövid a vers
egyik harangozás és a másik harangozás között.

A százesztendõs emberek búcsújának regge-
lén már hat órakor szólaltatja meg mind a há-
rom harangját, s úgy húzza, hogy azt a hétalvó
sem tévesztheti össze más harangozási versek-
kel, például temetési verssel vagy más ünnep-
napi verssel. Olyan áhítatot, hálás imádkozást
visz bele a harangozó a búcsújárási harango-
zásba, hogy a plébánia tornyai körül és még tá-
volabbi részekben is mindenki ráeszmél, hogy
a harangozó most búcsújáráshoz, a százeszten-
dõs emberek búcsújához húzza a bevezetõt.

És bár olyan közel van a torony némely ud-
varokhoz, hogy úgy tûnik fel néha, mintha a to-
ronyóra az udvar kellõs közepén vagy vala-
mely házbeli szobában ketyegne, az udvar kö-
zepén, ahol a fehérnemûk kötélre akasztva szá-
radnak, a harangok szele libegtetné az óbudai
alsószoknyákat és óbudai alsónadrágokat - bár
a harangozó könnyen lekiálthatná az ablakából
az udvarra, hogy mikor, milyen alkalomból ha-
rangozik: a harangozó ezt sohasem teszi. Még
közvetlen a torony alatt fekvõ udvarukban sem
adatik meg az az elõny senkinek, hogy a haran-
gok szaván kívül máshonnan is értesült legyen

arról, hogy mi készül a májusi reggelen Óbu-
dán.

A Szentlélek téri zárdában, ahol az apácák
laknak növendékeikkel, talán még a harango-
zónál és a toronyban fészkelõ fecskéknél is ko-
rábban ébredtek, mert még csak hangtalanul
lengi elsõ taktusait a harangok nyelve (hogy
kellõ pillanatban, a nagy harang a kisebbeket
megelõzve, adja az elsõ érces hangot), az apá-
cák hófehér fejkendõikben, kék ruháikban, nö-
vendékeikkel már lejöttek a zárda lapos házte-
tõjérõl, ahol a napfelkeltét várják a Duna túlsó
partján elterülõ Rákos mezeje felõl, már itt van-
nak frissen a reggeli imádkozástól s hideg víz-
tõl, mint újonnan restaurált szentképek, és a
plébániatemplom irdas fala mellett sorakoztat-
ják fel kék és fehéres ruházatú leánykáikat.

Áhítatot hoztak õk magukkal a Szentlélek tér-
rõl, mert ha lett volna olyan gondolat, amely a
kora reggeli órában a zárda nyitott ablakain légy
módjára berepülni akart volna: arra valók a
szentléleki zárda fecskéi, amelyek a nyitott ab-
lakon is benyilaznak az üldözõbe vett rovarala-
kú gondolat után, hogy azt idejében elcsípjék.

Aplébániatemplom fala mellett úgy sorakoz-
nak fel, mint nefelejcs-kék virágkoszorúcska,
amely a régi falak között is megterem. S anél-
kül, hogy a sekrestyésnek, ennek a borpiros ar-
cú, öreg sündisznó hajzatú férfiúnak különöseb-
ben intézkedni kellene: szinte magától, õsi ha-
gyományokból alakul ki a búcsújárás rendje. A
zászlóvivõ tán százesztendõk óta viszi a zászlót,
hogy tudja nyomban, melyik lobogót kell kivá-
lasztani erre a napra a templom számos lobogói
közül. A pirosruhás ministránsfiúk, bár alig lát-
szanak ki a földbõl: jobban tudják, mint az ope-
raházi rendezõ, hogy mely helyre kell állniok az
alakuló menetben, hogy mindig a lobogó árnyé-
kában maradjanak, mintha az árnyékot õriznék,

amely a friss utcaköveken a kelõ napban kelet-
kezik a felemelt lobogó nyomában.

És a százesztendõs férfiak, a plébánia hívei-
nek legöregebbjei, akik hajadon fejükön fehér
hóval, halavány arcukon a tekintéllyel, másvi-
lági hittel, vallási áhítattal és fehér bajusszal
vagy kísértetszakállal karban énekelnek. Hon-
nan tudják a búcsújárás dallamát ugyanabban a
hangnemben, ahogyan ötszáz esztendõ elõtt
ugyancsak az óbudai utcákon fújták ilyen má-
jusi napon, amikor II. Lajos és Mária királynõ a
budai várból mulatni mentek erre Visegrádra?

De már indul is a két zöld, szentképes lobo-
gó a plébániatemplom fala mellõl, ahol eddig
állongáltak régiesen, befelé sugárzó fényekkel,
mint a lehunyt szemek fényei. S egyszerre ki-
nyitják a szemeiket a zöld zászlók, amint a nap
fényében körültekintenek az elõttük elterülõ
Templom utcán, amelyet repülõ fecskék a leve-
gõben szálldosó bogaraktól, az osztráksapkás
utcaseprõk pedig az éj szemetjétõl, az útbanesõ
tánciskola itt felejtett papírszalagjaitól tisztíta-
nak meg a búcsújárók elõtt.

(Szindbád, eme feljegyzések készítõje: azt
hitte a lobogók felzöldülésekor, hogy neki ott
van a helye, ahol a májusi lombok módjára len-
gõ zászlók legközvetlenebbül legyezhetik ar-
cát, mire kiderült, hogy még jó darabig vára-
koznia kell, amíg elhangzik a toronyból a ha-
rangoknak az a verse, amelyre õ is a sorba áll-
hat.) A tavaszt jelentõ lobogók alá az apácafe-
jedelemasszony lépett mindenki elõtt. (Fõnök-
nõnek mondták õt Óbudán, de szebbek a régi
kifejezések az újabbaknál.) A fejedelemasz-
szony jelt adott kezével, mint egy fölemelt vi-
rággal, mire a zárdanövendékek nagyobbacska
leánykái értették meg legelõször a fõnöknõ in-
tését, és mint elõcsapat, helyezkedtek el a bú-
csújárásban. De hát ugyan kiknek is lett volna
helyük közelebb a plébániatemplom tömjénil-
latú zászlóihoz, e magasztos selyemlombok-
hoz, amelyek régi budai királynék ruháiból ké-
szültek, amit nekik adtak, a jövendõbeli apá-
cáknak? Dalolhattak az elmúlt éjszaka a táncis-
kolában, gajdolhattak a holdvilág zenészei, iz-
zadhattak rímeket a költõk bármennyit a földi
szerelemrõl, a májusi varázslókról: - az mit sem
jelentett e tavaszi reggelen az Ég udvarhölgyei
elõtt, még csak annyit se, mint az esõ, amely a
zárda falain kívül zuhogott az óbudai háztetõk
felett. Azárda hölgyei úgy léptek a rövid temp-
lomi lobogók mögé, mintha ezért a reggelért,
ezért a felejthetetlen, szinte élettörténeti regge-
lért éltek volna mindeddig, tizenöt, tizenhat
évig, a leányságuk kikeletjéig, mikor a fejede-
lemasszony virágkezének intésére felsorakoz-
tak a lobogó lombok mögé, amint azok a plé-
bániatemplom ódon falától elváltak, és élet-
rekelésük elsõ percétõl kezdve az áhítatot szol-
gálnák a maguk tárgyiságában is. Pedig nem...
Éltek, lengtek, néznek és lengedeznek a lobo-
gók, mint a mögöttük levõ Szentlélek téri zárda
leánykái, mikor szinte elsõ útjukat tették a
nagyvilágban, tavaszi búcsú napján, a százesz-
tendõs emberek búcsúján Óbudán. És aztán
mentek, mendegéltek a gyönyörû zöld lobogók
arrafelé, amerre az ódon háztetõk felett még
ódonabb hegyek emelkedtek ki a messziség-
bõl, ugyanolyan ifjú zöld színben, mint a tava-
szi búcsújárás közelgõ lobogói.

(1931)

Krúdy Gyula:

Százesztendõs emberek búcsúja
(Ódonságok városa) 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Z sata barátom elõ-
ször itt próbált a

büfés hölgynél a komp
indulási ideje felõl ér-
deklõdni, de a válasz a
„nem tudom” volt, úgy-
hogy kicsit elszomorod-
tunk. Végül is ki volt ír-
va a menetrend, de nem
bíztunk benne 100 szá-
zalékosan. Arra a követ-
keztetésre jutottunk,
hogy még van 10 per-
cünk az indulásig, úgy-
hogy belefér fél-fél sör.
A néni a rosszkedvû bü-
fésbõl hirtelen elõzé-
keny kocsmáros asz-
szonnyá változott: kész-
séggel töltötte ketté az
egy üveg barna Szalont

jeges korsókba, és adott
az útra mûanyag poha-
rakat is. Azonnal feled-
tette korábban mutatott
enyhe nemtörõdömsé-
gét.

Na, írjunk kicsit a bár-
káról is! Tehát az Ebihal
egy, a Duna vizén ringó
állóhajó, a bal oldalán
fedett terasszal, a másik
meg a zárt kocsma, szép
faborítással, mindenféle
relikviával.

A falon a trófeák mel-
lett egy „Alkoholfrei?
Nein, danke!” kiírás
nyerte el leginkább tet-
szésünket, ami akár az
óbudakocsma másik
jelmondata is lehetne a

„szifonlátás-
ra” mellett.
Az általáno-
san megszo-
kott Dreher-
Soproni-Bor-
sodi uralom
helyett itt
meglepõen jó
italválaszték-
kal van dol-
gunk: már
önmagában a
Barna Szalon
is elég dicsé-
retes, de volt
Staropramen
is. Na, de
közben meg-
jött a komp a
matrózpólós
r é v é s s z e l .
Legközelebb minden-
képpen tovább szeret-

nénk maradni. Errefelé
vétek sietni.

obudakocsmablog.hu
(Finomította: Sz. Cs.)

Lupa-szigeti átkelõ: az Ebihal büfé
Jópofa hely a Lupa-szigeti átkelõ. A legtöbben csak a
bányatavak felé jártunkban haladtunk erre, de a Duna-
partra ritkán merészkedtünk le. A 11-es útról letérve a
Hermes áruháznál igazán csak a környék elhanyagoltsá-
ga tûnhetett fel, ami a tavak felé fordulva sem javult.
Ezért is hatalmas élmény kimenni a komphoz: mintha egy
oázisba érkeztünk volna a kopár szik után. Sok üdülõ, ki-
ránduló nyüzsög errefelé: itt van a Lupa csárda, a komp-
állomás, és az Ebihal büfé. Utóbbi egy pallón megköze-
líthetõ állóhajó, és nagy észben a hajójáratra várókra
építi forgalmát.

A vendéglátás aranykora
„Isten veletek, ti boldog Vendelinek - avagy az óbudai vendéglátás aranykora”

címmel látható kiállítás az Óbudai Múzeumban. Ehhez egyedülálló módon

„ÓbudaGasztro - Egy falat múzeum” címmel gasztroblogot is indított az

intézmény: www.obudagasztro.blogspot.com. Nyitva tartás: október 31-ig,

részletek a www.obudaimuzeum.hu honlapon.
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Látnivalók
Rejtvényünkben négy olyan dologgal találkozhat,
mely méltán számíthat az ön érdeklõdésére. Meg-
fejtés a vízszintes 1. és 31., valamint a függõleges
18. és 23. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Jelentõs kulturális esemény (zárt be-
tûk: S. É. É.). 14. Elkülönül. 15. … idem. Latin kifejezés.
Jelentése: ugyanazt ugyanazzal (magyarázat). 16. Lángol-
tató. 17. Spanyol, norvég és kubai autók jele. 19. Európai
tenger. 20. Régi SZTK. 21. Névelõs török méltóság. 22.
Fordított férfinév. 23. Kevert tat! 24. Pest közeli major. 25.
Hamis. 26. A tetejére. 27. Gallium vegyjele. 28. Nyelvtani
fogalom. 29. … szemért, mondás. 31. Pest megyei, Viseg-
rádi hegységben található képzõdmény. 33. Ragadó. 35.
Egyik magyar halom. 36. Saját kezûleg. 37. Indulatszó. 38.
Szláv igen. 39. Záró. 40. P. Z. O. 41. Elfedi a víz. 43. Ma-
got szórni. 44. Férfinév. 45. Teljes. 48. Torta része! 49. Ne-
mesfajta. 50. Halfajta. 52. Egyfajta kártyajátékot ûzõk.
FÜGGÕLEGES: 1. Kés betûi keverve. 2. Sejtalakulat. 3.
Étkezett. 4. Színészünk, Oszkár. 5. Elülsõ rész. 6. Római
ötszázegy. 7. Virágkötészet. 8. Somogy megyei helység la-
kója. 9. Juttat. 10. Lánynév. 11. A. M. Z. 12. Deutérium,
protaktinium és nitrogén vegyjele. 13. Dél-európai folyó.
18. Heves megyei állóvíz. 21. Bizonyos helyen élõ, név-
elõvel. 22. Átkarolt. 23. Észak-magyarországi természe-
ti kincsünk (zárt betûk: G. I. Õ.). 24. Névelõs volt szov-
jet autó. 25. Esõben várakoztató. 28. Terézvárosi utca. 29.
Zaci. 30. Jelen napon. 31. USA hírügynökség. 32. Keleti
fejfedõ, fordítva. 34. Jégkristály, névelõvel. 36. Szódásüvegfajta. 39. Bál-
nák. 40. Bevásárlóközpont. 42. Déli nagyvárosunk egyike. 44. Terilén ré-
sze! 46. Ess vissza. 47. Zambiai, spanyol és portugál autók jele. 49. Né-
ma gitár! 51. G. P. 53. Énekhang. 54. Kilogramm. Ipacs László

Az augusztus 10-én megjelent, „Budapest éjszakája szól” címû
rejtvényünk helyes megfejtése: 
„Holnap majd újra jövök, érkezem,
Most a hajnal vad szagát érezem”.

Az óbudai székhelyû Magyar
Rajzfilm Kft. rajzfilmes játékot in-
dított lapunkban.
A 16. játék kérdése (Vili, a veréb-
bõl kép): Ki rendezte a Vili, a ve-
réb címû magyar rajzfilmet? 
Nyeremény a Magyar Rajzfilm Kft.
rajzfilmes ajándékcsomagja: 1 rajzfilmes DVD; 1 Macskafogó kép-
regény; 1 eredeti, kifestett cell egy magyar rajzfilmbõl.
A megfejtéseket nyílt levelezõlapon szerkesztõségünk címére
(1035 Budapest, Szentendrei út 32.) szeptember 7-ig várjuk. Az
ajándékcsomagot a szerencsés nyertes itt veheti át.

* * *
Az augusztus 10-én megjelent 15. számunkban feltett kérdésre a
helyes válasz: Hófehér. Az ajándékcsomagot Hérincs Zoltán (Zrí-
nyi Miklós utca 15.) nyerte.

Rajzfilmes játék
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Kibontott vitorlákkal, fe-
délzetén 660 (!) játékossal
jó széllel halad az Óbudai
Kaszások képzeletbeli ha-
jója a kosárlabdázás vize-
in. Az ország legnagyobb
utánpótlás-nevelõ egye-
sülete a 2010-2011 évi
idényben is eredményesen
szerepelt, csapatai közül
a Gyermek I. országos baj-
nokságot nyert. Íme a csa-
patok év végi „bizonyítvá-
nya”.

U 20
A tehetséges játéko-

sokból álló gárda az
NB1 U 20 bajnokság B
csoportjában második,
az országos négyes dön-
tõben negyedik helyen
végzett, az NB2 A cso-
portját sorozatban har-
madszor nyerte meg.

Junior
A Budapest junior/A

bajnokságban ezüst-, a
junior/B-ben aranyér-
met szereztek, az orszá-
gos bajnokságban elért
9. hely megfelelt a vára-
kozásnak. Dicséretes,
hogy a csapat négy tagja
bemutatkozott az NB1-
es csapatban.

Kadett I.
A fiúk a Budapest baj-

nokság ezüstérmével
szép eredményt értek el,
de még örvendetesebb,
hogy valamennyien so-
kat fejlõdtek egyénileg
és csapatban. Ennek
eredményeként két játé-
kos a korosztályos válo-
gatottba, egy pedig a bõ
keretbe kapott meghí-
vást.

Kadet II.
Ennél az együttesnél

is jelentõs fejlõdés volt
tapasztalható a bajnoki
év során. Nyáron sok új
játékos érkezett, akik a
jól húzó régiekkel re-
mek egységet alkottak.
A 11. hely nem rossz a
19 csapatos mezõny-
ben. Jövõre sokan ki-
öregednek, ezért a juni-
orok bõ keretébõl két
csapat is indul a bajnok-
ságban.

Nõi csapatok
A kadett gárdában saj-

nos csak néhány lány

végzett kiemelkedõ
munkát, õk komolyan
vették a kosárlabdát. A
nem túl acélos Kadett B
osztályban ugyan bronz-
érmet szereztek, ám
összteljesítményük a
gyenge edzésrészvétel
és a széthúzás miatt a
várakozás alatt maradt.
Az összevont serdülõ és
gyermek csapat hozzá-
állása sem hasonlítható
a fiúkéhoz. Január óta
már látni lehetett pozitív
jeleket, de a vezetõség
és a szülõk sokkal töb-
bet várnak tõlük.  

Serdülõ csapatok
Az I. csapat az A baj-

nokságban 7., a B-ben 3.
helyen zárt. Ez jó ered-
ménynek számít, külö-
nös tekintettel a csapatot
cserbenhagyó játékosok
szezon eleji kiválására. 

A lengyelországi
nemzetközi tornán jól
szerepeltek, bronzérem-
mel és egy ötödik helye-
zéssel tértek haza. Ezt a
csapatot is az ország
elitjébe várják a követ-
kezõ szezonban. 

A II. csapattal szem-
ben az volt az elvárás,
hogy megismerjék a

korosztály követelmé-
nyeit és felkészüljenek a
következõ szezonra,
amikor több játékos az
elsõ csapattal országos
versenyen vesz részt. A
Bp. Serdülõ/B-ben elért
III. helyük jó teljesít-
ményként értékelhetõ. 

A serdülõ III. és IV.
együttesnél hozzáállás-
beli problémák adódtak.
Ha a játékosok jól telje-
sítettek az edzéseken, a

bajnoki mérkõzéseken
is jobban szerepeltek.
Ebbõl okulni lehet a jö-
võben. 

Gyermek csapatok
Az egyesület „zász-

lóshajója”, az I. csapat a
Bp. Területi U 12 baj-
nokságban és az orszá-
gos vetélkedésben is
aranyérmet nyert. A te-
hetséges és szorgalmas
játékosokból álló gárda
még sok sikert hozhat
Óbudának, de lehet,
hogy az országnak is. 

A Gyermek II. Buda-
pest Területi 22. lett, a
csapat tagjai közül töb-
ben keményen dolgoz-
tak, szépen fejlõdtek, de
nem mindenki dicsérhe-
tõ. Jobb hozzáállással
elõrébb léphetnek.

Mini csapatok
A Kaszás Minik a Bp.

területi U 11 bronzérmé-
nek megszerzése után
kevéssel ugyan, de le-
maradtak az OB döntõ-
rõl. A Mini Reménysé-
gek megismerkedtek az
egyesületek közötti ver-
senyzéssel, jövõre már
az országos döntõre va-
ló kijutásért küzdenek.
A Kaszás Csajszik
együttese elsõ alkalom-
mal indult a Kenguru

Kupán, 5. helyezésük
dicséretet érdemel.

Óbudai Mini
Kupa csapatok

A saját oktató bajnok-
ságban küzdõ kilenc
csapat egész idényt ki-
töltõ versenyén ezúttal a
Titánok futottak be elsõ-
ként. A további sorrend:
2. Gladiátorok; 3. Sasok;
4. Zebrák; 5. Párducok;
6. Sólymok. A Farkasok,
a Villámok és a Kobrák
holtversenyben végeztek
a 7-9. helyen.

Dr. Neszmélyi Emil
utánpótlásvezetõ: - Az
elmúlt utánpótlás-sze-
zon volt fennállásunk 18
éve alatt a legsikere-
sebb. Kiváló a szakmai
programunk, a követke-
zõ években tovább gya-
rapítjuk országos döntõs
részvételeink és érme-
ink számát, valamint a
Budapest Bajnoki címe-
inket. Fõ célunk viszont,
hogy rövidesen azt je-
lentse az Óbudai Kaszá-
sok szellemisége a III.
kerületiek számára, amit
a legnépszerûbb hazai
klubok jelentenek tele-
püléseik számára. Sze-
rethetõ, és a helyi kö-
zösségért rengeteget te-
võ egyesület a miénk.

Lovas Albert

A nagyok között is a legnagyobbak

Ígéretes Kaszás utánpótlás

Hazánk nyerte el a GPC
Fekvenyomó és Erõemelõ
Európa bajnokság rende-
zési jogát a nemzetközi
szövetség megbízásából,
melyet Egerben tartottak
június 12-tõl 19-ig.

A z Euróba-bajnok-
ságon 26 ország

képviseltette magát,
több mint 300 sportoló
részvételével. A felké-
szülés hajrájában a ma-
gyarok eredményei biz-
tatóak voltak és a finálé-
ra mindenki felülmúlta
az elvárásokat.

A békásmegyeri Gru-
ber’s GYM Sportegye-
sületbõl 14-en álltak fel
a dobogó legmagasabb
fokára, büszkén képvi-
selve Magyarországot.
A sportegyesület tagjai
kimagasló eredménnyel
zárták az Eb-t: 14 arany-,
5 ezüst- és 1 bronzérem
tulajdonosai lettek. 

Elsõ helyezettek: Gru-
ber Anna, Németh Zsu-
zsa, Pintér Ilona, Rorh-
mann Katalin, Ármai La-
jos, Babik István, Bara-
nyai József, Böjtös Ven-
del, id. Gruber Vilmos,

Jobbágy László, Kasza
László, Petke Ádám, Sal-
fiti Menhel, Verebi Ist-
ván. Második helyezet-
tek: Antal Anikó, Kató
Zoltán, Kraszner Lénárt,
Protár István, Rajna
Krisztián. Hajdú Imre a
harmadik helyen végzett. 

- Minden tiszteletem
sportegyesületünk ver-
senyzõinek az Európa-
bajnokságon teljesített
helytállásukért - jelen-
tette ki büszkén Gruber
Vilmos, a Gruber’s
GYM SE elnöke.

GPC Fekvenyomó és Erõemelõ Európa-bajnokság

Éremesõ Egerben

FOTÓ: LOVAS ALBERT

obuda_2011_16.qxd  2011.08.22.  13:04  Page 28



2011/16. szám Sport
29

A Paraúszó Európa-baj-
nokságot július 3-tól 10-ig
rendezték Berlinben, ahol
Tóth Tamással és öt másik
tanítványommal, valamint
Szabó Álmos kollégámmal
vettünk részt - mondta la-
punknak Magyarovits Zol-
tán szakedzõ.

- A magyar csapat 14
érmet nyert, ebbõl ver-
senyzõink 5 egyéni és 2
váltó éremmel gazda-
godtak. A magyar csa-
patból Tóth Tamás hozta
a legtöbb érmet: 1 ara-
nyat és 3 bronzot. Kate-
góriájában egyedülálló
módon mind az 5 úszó-
számban, pillangóban,
háton, mellen, gyors-
ban, vegyesben bevere-
kedte magát a fináléba.

A legnagyobb izgal-
makat számunkra a ne-
gyedik nap hozta. Ad-
digra Tominak már volt
2 érme a tarsolyában,
láttuk, hogy nagyon jó
formában van, hiszen
remek egyéni csúcsokat
úszott. Az 50 méter
gyorsúszás azonban na-
gyon kiélezett, szoros
versenyt szokott hozni,
rendkívül sûrû a me-
zõny, ha hibázik valaki,
az javíthatatlan hátrányt
jelent. A délelõtti elõfu-
tamból második helyen
került a döntõbe, az 5-ös
pályát kapta. A rajt jól
sikerült és végig haj-
szálnyival a mezõny
elõtt haladva, Európa
rekorddal elsõként csa-
pott a célba. Az ered-

ményhirde-
téskor a
H i m n u s z t
h a l l g a t v a
é r e z t ü k ,
hogy nem
volt hiába-
való a ren-
geteg mun-
ka, a napi 5-
6 órányi
edzés.

Köszönet-
tel tartozunk
mindazok-
nak, akik se-
g í t e t t é k
munkánkat:
a Magyar
Paralimpiai
Bizottság-
nak, egyesületünknek, a
Jövõ SC Veoliának, a
III. kerületi önkormány-

zatnak, Bús Balázs pol-
gármesternek, amiért er-
kölcsileg és anyagilag is

támogatták Óbuda-Bé-
kásmegyer 2011. évi
sportolóját.

Tóth Tamás Európa-bajnok kontinens rekorddal

Tóth Tamás (jobbra) Óbuda Sportolója-díjas paraúszó egy arany- és há-
rom bronzérmet szerzett a berlini Paraúszó Európa-bajnokságon

Meghívó NB III-as 
labdarúgó mérkõzésre
A megújult III. ker. TUE vár mindenkit az NB

III-as bajnokság elsõ hazai mérkõzésére!

III. ker. TUE-Pénzügyõr

A mérkõzés kezdési idõpontja: 

2011. augusztus 27. 17 óra. 

Helyszín: Kalap utca 1. 

Belépõdíjak: felnõtt 500 forint; diák, nyugdíjas,

TUE tag 250 forint. 

Minden fizetõ nézõnk vendégünk 

egy tányér halászlére és egy pohár sörre!

KAJAK-KENU. Az UTE Kajak-Kenu Szakosztálya 60 éve mûködik Óbudán.Az
egyesület évek óta kiemelkedõ teljesítményt nyújt a hazai utánpótlás-nevelés te-
rületén. Ha szeretné, hogy gyermeke egészséges és sportos legyen, akkor láto-
gassanak el az egyesülethez a Tímár utcánál, a Duna-partra. Várnak 9 és 13 év
közötti, úszni tudó fiúkat, lányokat kajakozni és kenuzni. (Bõvebb információ:
Borlay Vince kajakedzõ, telefon: 06-20-321-9608. Martinkó Gábor kenuedzõ, te-
lefon: 06-20-961-1759. www.utekajakkenu.hu)

A Duna csoportban szereplõ Kerület és Gázmûvek lab-
darúgó csapatának õszi mérkõzései (1-15 forduló).

Labdarúgó NB III sorsolás
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• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség ka-
szásdûlõi irodájában (Kaszásdûlõ utca
7.) a nyári idõszakban az ingyenes jo-
gi tanácsadás szünetel. Megértésüket
köszönjük!
• A Fidesz 4-es választókerületének
megbízásából a dr. Tósoky Balázs ügy-
véd által a Csillaghegyi Közösségi Ház-
ban (Mátyás király útja 13-15.) tartott in-
gyenes jogsegély augusztusban szüne-
tel. * A dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd által
a Békásmegyeri Közösségi Házban tar-
tott ingyenes jogsegély augusztusban
szünetel.
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19
óra között telefonon feltehetik társashá-
zakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kér-
déseiket jogi szakértõnknek, dr. Németh
Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek in-
gyenes tanácsadásra. Tanácsadás sze-
mélyesen: a hónap 3. péntekén 9-tõl 12
óráig a Békásmegyeri Közösségi Ház-
ban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-
8639.

Ingyenes tanácsadások

A Kereszténydemokrata Fórum
õszi elõadásssorozata szeptem-

ber 6-án 18 órakor kezdõdik  az új ok-
tatási törvényrõl. Elõadó: dr. Kaposi
József, az Oktatáskutató és Fejlesztõ
Intézet fõigazgatója. Helyszín: Se-
lyemgombolyító, Miklós tér 1.

Elõadások az új
oktatási törvényrõl

A Védõszárny Sportkör a római-
parti csónakháznál (Kossuth La-
jos üdülõpart 19.) idén is ingye-
nes kajak-, kenuoktatást tart
szombat délelõttönként gyere-
keknek. A programra október
15-ig lehet járni. 

Afiatalokat ez idõ alatt meg-
tanítják evezni, vízitúrázó

szinten, továbbá megismertetik

a vízi közlekedés szabályaival
és a szabad vizeken rájuk lesel-
kedõ veszélyekkel. A nagyob-
bak még a kenu kormányzását
is elsajátíthatják. Akinek kedve
van és elég ügyes, részt vehet a
vasárnaponként induló rövid tú-
rákon is. Szükséges felszerelés:
fürdõruha, póló, papucs sapka,

uzsonna és innivaló. (A prog-
ram ingyenes, de elõzetes beje-
lentkezés szükséges a 240-
2627-es telefonszámon, ahol to-
vábbi információkat is készség-
gel nyújtanak az érdeklõdõknek.
Az esti órákban a 06-30-572-
2311-es számon Miklós Erikát
keressék.)

Kajak- és kenuoktatás a Rómain
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

Lapszerkesztõ: Klug Miklós

Lapszerkesztõ-helyettes: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.

Szerkesztõség, hirdetésszervezés: 1035 Bp., III. Szentendrei út 32. Tel./fax: 430-1250.

Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. I. em. Tel./fax: 411-0266, 235-0417, 267-0525.
E-mail: obudaujsag@ecom.hu

Nyomás: Zrínyi Nyomda Zrt. 1212 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 177-179. 
Felelõs vezetõ: Borbás Gábor vezérigazgató

Hirdetési méretek Árak

(oldal) (mm) fekete-fehér

1/1 (190×272 mm) 200 000 Ft

1/2 (190×134 mm, fekvõ) 100 000 Ft

1/2 (93×272 mm, álló) 100 000 Ft

1/4 (93×134 mm, álló) 59 000 Ft

1/8 (93×65 mm, fekvõ) 39 000 Ft

1/16 (44×65 mm, álló) 25 000 Ft

1/32 (44×31 mm, fekvõ) 10 000 Ft

Az árak az áfát (25%) nem tartalmazzák.

Színfelár: +25%

Hátsó borító: +25%

Negatív: +20%

Elhelyezési felár: +20%

Tervezési díj: +10%

Apróhirdetés árak:

10 szóig 1900 Ft + áfa/alkalom.

Kiemelt apróhirdetés: 10 szóig 3 800 Ft + áfa/alkalom.

(Egy hirdetés minimum 10 szó.) Tíz szó fölött (legfeljebb 20 szó-

ig) szavanként 200 Ft + áfa.

Hirdessen az Óbuda Újságban!

66 700 példány - minden postaládában! 

impress.hirdet@freemail.hu; Tel.: 430-1250, 267-0525

A rendelõ korszerûen felszerelt SAJÁT FOGTECHNIKAI
LABORRAL RENDELKEZIK, ezért RÖVID HATÁRIDÕVEL
dolgozunk (fogbetegségtõl függõen)!

III. Lajos utca (Perc utca sarok) 142.
Rendelés: hétfõtõl péntekig 8-20 óráig

Tel.: 250-54-82
Idõpontegyeztetés telefonon vagy személyesen a recepciónál.

INGYEN fogorvosi felmérés október 1-jéig!
KEDVEZMÉNYEINK:

- ZIRCON KORONA 55.000 Ft
- PORCELÁN KORONA 24.990 Ft-tól
- FOGSOR ÁLLCSONTONKÉNT  59.500 Ft-tól
- 50%-os KEDVEZMÉNY FOGKÕLEVÉTELRE, 

a DENTALHIGIENIKUS NAPON (péntek)
- FOGSORJAVÍTÁS MEGVÁRHATÓ
MÁS FOGORVOSI BEAVATKOZÁSOKRA DIÁKOKNAK (25 éves korig)
ÉS NYUGDÍJASOKNAK 30%, DOLGOZÓKNAK 20% 
KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!
Teljes körû fogászati ellátás gyerekeknek és felnõtteknek. Esztétikus
fogtömések, inlay-onlay, porcelán és arany betétek, fémmentes por-
celán koronák, fogfehérítés és pótlások rövid határidõvel. Bankkár-
tyás és egészségpénztári kártya elfogadás.
Sok egészségpénztárral van szerzõdésünk!
A kedvezmény mértékérõl érdeklõdjön a recepción, az igénybevétel-
hez személyi-, nyugdíjas- és diákigazolványát, illetve lakcímkártyáját
hozza magával!

www.poli-dentist.hu, poli-dentist@freemail.hu

POLI-DENTIST KFT. 
ÓBUDAI FOGORVOSI RENDELÕJE 

TÖBB MINT 10 ÉVE 
AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN 

VÁLTOZATLAN ORVOSI TEAMMEL

Fogadóóra
Zsiga-Kárpát Dániel (Jobbik
Magyarországért Mozgalom) or-
szággyûlési képviselõ fogadóórá-
ját minden páros hét péntekén 16
órától tartja a Kabar utca 11. szám
alatti Jobbik irodában, illetve külön
idõpont egyeztetésére is mód van:
z.karpat.daniel @jobbik.hu.
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KKIIPPUUFFOOGGÓÓ 
KKLLIINNIIKKAA

Kipufogó dobok, sportdobok
készítése, szerelése, javítása

KIPUFOGÓK

Katalizátorok felszerelése 
garanciával. BRUTUS kipufogók, 

ZÖLDKÁRTYA
1039. Bp. III. Árpád u. 23.

(új Szentendrei út)
Tel.: 240-5603, Tel/Fax:436-0356

http://www.kipufogo.hu
H-P: 8-17 óráig

A Laborc utcai Barátság
Szabadidõ Parkban idén

is tartottak napközis tábort jú-
nius 27-e és augusztus 19-e kö-
zött. A gyerekek többek között
gyakorolhatták a strandröplab-
dát és a strandkézilabdát, de fo-
cizhattak, úszhattak, vívhattak,
koslárlabdázhattak, dzsúdóz-
hattak, aerobikozhattak is ked-
vük szerint. A szabadidõ park-

ba elsõsorban az Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata által
fenntartott iskolák tanulói jár-
hattak, de nagyon kedvezõ dí-
jért bárki csatlakozhatott a
programokhoz

A z Óbudai Futókör követ-
kezõ versenyét augusz-

tus 27-én rendezi. Ezúttal a
rövidebb távok kedvelõit vár-
ják egy könnyû, nyár végi fu-
tásra. A résztvevõk a 7 ezer
500 és 3 ezer méteres távok
közül választhatnak, a 10
éven aluli gyermekek a 600
méteres távon bizonyíthatják
kitartásukat. A versenyzõket
9 órától várják a békásme-
gyeri töltés Barát-patak felõli
végénél.

(A 8 Bucka futás részletes
eredményei, a versenyen ké-
szült fotók, illetve az augusztus
27-ei rendezvény versenykiírá-
sa megtekinthetõ az egyesület
honlapján: www.obudai-
futokorse.hu).

Nyár végi futás

Táborozás

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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